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Inleiding

Cliëntenpmoetenpregiepvoerenpoverphunpeigenplevenpenpparticiperenpinpbeleidsontwik-
keling.pErpzijnpweinigpbeleidsplannenpofpmethodiekenptepvindenpwaarinpdepcliëntpnietp
centraalpstaat.pInpdeppraktijkpblijktpditpnietpaltijdpevenpmakkelijk,pzekerpalsphetpgaatpomp
groepenpinpeenpkwetsbareppositiepmetpmeervoudigepproblematiek.p

Depafgelopenptweepjaarpzijnpwijpbetrokkenpgeweestpbijpdiversepprojectenpwaarpcliën-
tenpenpprofessionalspvormpproberenptepgevenpaanphulp-penpdienstverlening,pdoorpsamen-
sturing,ponderpanderepinphetpkaderpvanpdepWmo-werkplaatspAmsterdam.pErpispdaarpveelp
kennispopgedaanpoverpmanierenpwaaroppburgerspinpkwetsbarepomstandighedenpzelfpbijp
kunnenpdragenpaanphunpherstel.pInpditpboekpdoenpwijpverslagpvanpdezepopgedanepkennis,p
vanuitpverschillendepperspectieven.p

Wepwillenpzopeenpverbindingpmakenptussenpmethodieken,pinstrumentenpenpinter-
ventiespenerzijds,penpdepcontextpvanpfaciliteiten,pbasisvoorwaardenpenpvaardighedenpvanp
allepbetrokkenenpanderzijds.pDepnadrukpligtpveelalpopphetpeerste,pterwijlphetpsuccespjuistp
meestalpinphetptweedepzit,pzoalspwijpzullenpbeargumenteren.1pPublicatiesprichtenpzichp
vaakpoppéénpperspectief:phoepdepcliëntpinspraakptepgeven,phoepprofessionalsptepstimulerenp
ofphoepalspbeleidsmakerpbeterpteporganiseren.pDiepgescheidenpbenaderingpleidtptotptegen-
strijdigepconclusiespenpadviezen.pInpditpboekpbeogenpwijpeenpsamenhangende,pinspire-
rendepinleidingpinpsamensturingptepbeschrijven,penpwatpdepaandachtspunten,prisico’spenp
kansenpdaarvanpzijn.p

Onderpsamensturingpverstaanpwijphoepcliënten,pvanuitphunpzelf-penplevenskennis,p
inpdialoogpmetpanderepcliënten,pprofessionals,pmanagerspenponderzoekers,pkomenptotp
effectievepenpduurzamepoplossingenpvoorpindividuelepproblemenpénpmaatschappelijkep
vraagstukken,pofpzoalspeenpvanpdepoprichterspvanpJESphetpzegt:p“samenpkijkenpwatperp
nodigpis,pnaastpelkaarpstaanpinpplaatspvanpbovenpenponder.”p

pNaastpvoorbeeldenpvanpdepkansenpvanpsamensturing,pbeschrijvenpwepookpdepproble-
men,penpeenpaanzetptotpeventuelepsuggestiesphoepmetpdepproblemenpomptepgaan.pJuistp
ompdepverderepontwikkelingptepstimulerenpwillenpwepzopreëelpmogelijkpzijn.pNiemandp
heeftpietspaanpeenputopischpbeeld.p

Depinhoudpvanpditpboekpispgebaseerdpoppeigenponderzoekpenpprojectbeschrijvingenp
vanpanderepinspirerendeppraktijken.pHetpispeenpuitwerkingpvanpdepgedachtevormingpdiep
aansluitpbijpdepWetpmaatschappelijkepondersteuningp(Wmo),penpbevatpbijdragenpvanp
bewoners,pmanagers,pervaringswerkers,pbeleidsmakers,plectoren,ponderzoekerspenppro-
fessionalspuitpGroningen,pNewpYork,pRoemenië,pUtrecht,pNijmegenpenpAmsterdam.pHetp
boekprichtpzichpoppiedereenpdieptepmakenpheeftpmetpdepmaatschappelijkepopvang.pVanp
directeurpopvangptotpwethouder,pvanpex-daklozeptotponderzoeker,pvanp(aankomend)p
professionalptotpdocent.pDepinsteekpispzoveelpmogelijkppraktisch.pWijprichtenponspoppdep
vraag:phoepcreëerpjepeenpherstelbevorderende,psamengestuurdepomgeving?p

1p VoortbouwendpoppNettypJongepier,pMaschapStruijkp&pPeerpvanpderpHelm,p2010penpKopKokpe.a.,p1991p
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InpdezepinleidingpwordenpachtereenvolgenspdephistorischepcontextpenpdepWmo-werk-
plaatspAmsterdampbeschrevenpenpwordtpafgeslotenpmetpeenpoverzichtpvanpdepopbouwp
vanpdeprestpvanphetpboekpenpeenpleeswijzer.p

	 Historische	en	theoretische	context	

Totpruimptienpjaarpgeledenprichttepdepmaatschappelijkepopvangpzichpvooralpoppbed, bad 
& brood.pNapdepdeïnstitutionalisering,pdiepdepvermaatschappelijkingpvanpdepzorgpbeoog-
de,pleefdepsterkphetpgevoelpdatpdeptijdpvanpdepgrotepbehandelinstitutenpvoorbijpwas.pHetp
sluitenpvanpdepinstitutenphadpo.a.ptotpgevolgpdatpdepsocialeppensionspvolstroomdenpmetpp
cliëntenpdiepvoorheenpinpdezepinstitutenpwoonden,penpnooitptotpdepwortelingpinpdepgemeen-
schappgekomenpwarenpdiepmetpdepvermaatschappelijkingpvanpdepzorgpbeoogdpwas.p

Hetplaatstepdecenniumpzijnpdepaanbiederspvanpdepmaatschappelijkepopvangpaanphetp
professionaliseren.pParallelphieraanpzienpwepeenpverschuivingpnaarpeenpfocuspoppbege-
leidingpenpherstel.2pDezepontwikkelingpispverderpaangejaagdpdoorphetpPlanpvanpaanpakp
maatschappelijkepopvangp(uitp2006penpvervolgdpinp2011)penpdepeerderpgenoemdepWmo,p
waarinpdezepambitiespondersteundpenpgeformaliseerdpworden.p

DepeerstepfasepvanphetpPlanpvanpaanpakpvoorpdepmaatschappelijkepopvangpispsucces-
volpgebleken,phetpheeftphetpmerendeelpvanpdepcliëntenpvanpdepstraatpgehaald.pDepdoor-p
enpuitstroomcijferspvallenpechterptegen.pDaarbijpkomtpdatpsommigepcliëntenpterugvallen,p
duspnapdepuitstroompopnieuwpontruimdpwordenpenpdanpnergenspmeerprechtpopphebben.3p
Deptweedepfasepvanphetpplanpvanpaanpakp(2011)prichtpzichpdanpookpvoornamelijkpopp(hetp
verbeterenpvan)ppreventiepenpherstel.p

	 Wmo-werkplaats	en	kantelingen	in	de	hulp-	en	dienstverlening

Veelpvanpdepinformatiepdiepwijpgebruikenpvoorpdezeppublicatiepkomtpvoortpuitphetponder-
zoekpinpdepAmsterdamsepWmo-werkplaats.4pInpdezepWmo-werkplaatspwordtpvanafpsep-
temberp2009ponderzoekpgedaanpnaarpdiverseppraktijkenpwaarinpoutreachendepprofessio-
nalspwerkenpmetpspecifiekepgroepen,pburgerspinpeenpkwetsbareppositie.pWeprichtenponspinp
depWmo-werkplaatspAmsterdampoppdepprestatieveldenp5,p6,p7penp8,pdatpwilpzeggenpopphetp
bevorderenpvanpzelfregiepvanpburgerspinpeenpkwetsbareppositiepenpvanphunpsocialepomge-
vingpenpopphetpbevorderenpvanphunpparticipatiepinpdepsamenleving.p

DepWmopverondersteltpkantelingenpvanponderpanderepdepburger,pprofessionalpenp
organisatie.pDepburgerpkanpzichpnietplangerpopstellenpalsppassievepzorgontvanger,pmaarp
ookpnietpalspzorgconsument.pDepprofessionalpkanpnietpvanpbovenpafpbepalenpwatpgoedp
ispvoorpdepcliënt,pmaarpkanpookpnietpsimpelwegpwachtenptotperpeenpvraagpgesteldpwordt.p
Deporganisatie,palsplaatste,pwilpafstappenpvanptop-downpmanagementpmaarpkanponmo-
gelijkp180pgradenpdraaienpnaarpbottom-uppenpzalpdaarpduspeenpevenwichtpinpmoetenp
2p LiapvanpDoorn,p2005

3p Ziepvoorpcijfers:pMathijspTuynman,pMichelpPlanijepenpCarolinepPlace,p2011

4p pZiepvoorpmeerpinformatiepdepwebsite:pwww.wmowerkplaatsen.nl.pDitpnajaarpverschijntpeenpuitgebreidpon-

derzoeksverslag,pmetpdaarbijpookpeenpuitgebreidepmethodologiepbeschrijving.p
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vinden.pDezepwijzigingpvanpinzichtpenpaanpakpnoemenpwepkantelingen.pDepbalanspdiep
gevondenpkanpwordenpinpdezepkantelingen,pkanpgerealiseerdpwordenpdoorpsamenptepgaanp
produceren.pDitpispeenpmanierpvanpwerkenpwaarbijpverantwoordelijkheidpgedeeldpwordtp
enpgezochtpwordtpnaarpelkaarspkrachten.pTegelijkertijdpwordtprekeningpgehoudenpmetp
enpruimtepgebodenpvoorpelkaarspbeperkingen.pDezepkantelingenpkunnenpalleenpgemaaktp
wordenpalspdatpinpsamenhangptussenpdepverschillendeppartijenpgebeurt.pInphoofdstukpzesp
beschrijvenpwijpuitgebreiderphoepwijponderzoekpdoenpvolgenspdepprincipespvanpsamen-
sturing.pJepEigenpStekp(JES)pispéénpvanpdezeponderzoekenpenpditpboekpispmedegeïnspireerdp
oppdepbevindingenpuitpditponderzoek.p

	 Opbouw	van	dit	boek	en	leeswijzer

Depopbouwpvanpditpboekpvolgtphetpmodelpvanpdepkantelingen,pvanpcliëntenpenpprofes-
sionalspWepvoegenphierpeenpkantelingpaanptoe:pdiepvanponderwijs,ponderzoekpenpontwik-
keling.pOverpdepkantelingpvanpdeporganisatiepschrijvenpwepinphetpslothoofdstuk.pInphetp
eerstephoofdstukpisphetponderwerppvanpdezeppublicatiepgeïntroduceerdpenpafgebakend.p
Inphoofdstukp1pwordenpverschillendepvormenpvanpcliëntparticipatiepbeschreven,pwaarnap
hetpconceptpsamensturingpwordtpgeïntroduceerd,ptezamenpmetpdepparticipatieladder.p
Hetphoofdstukpwordtpafgeslotenpmetpeenpbeschrijvingpvanpcompetenties.pInphoofdstukp2pp
wordtpdep invloedpvanphetp levenpenpwerkenp inpeenpgroeppenpeenpgroepsvoorzieningp
beschreven.pInphoofdstukp3pwordenpdepkantelingpvanpdepcliëntpbeschrevenpenpdepmoge-
lijkhedenpvoorpkleinpenpgrootpparticiperen,pzowelpindividueelpalspcollectief.pInphoofdstukp4pp
gaatpoverpdepkantelingpvanpdepprofessionalpenphunprolpinphetpmedepvormgevenpenpstimu-
lerenpvanpsamensturing.pSpecifiekepaandachtpispdaarbijpvoorpdeprolpvanpeenpnieuwepgroepp
professionals:pdepervaringswerkers.pInphoofdstukp5pwordenpdepimplicatiespvoorponderwijsp
enponderzoekpbeschreven.pInphetplaatstephoofdstukpwordtpeenpsamenvattingpgegevenp
vanphetpvoorgaande,pompzopdepsamenhangptussenpdepverschillendepkantelingenpaanptep
geven.pDaarbijpwordtpbeschrevenpwatpdepimplicatiespzijnpvanpsamensturingpvoorpdeporga-
nisatiepvanpdepmaatschappelijkepopvangpenpwordtpeenpaanzetpgegevenpvoorpeenpgeza-
menlijkepontwikkelagenda.pTussenpdephoofdstukkenpinpstaanpdeppraktijkbeschrijvingen,p
overpJepEigenpStek,pPeerpDrivenpInterventies,pSamenpjeplevenpoppdeprailspkrijgen,pPresen-
tie,pNuNNpenpNuNNpinpRoemenie,pBureaupHerstel,pCliëntpCentraal,pHousingpFirst,pDiscus,p
SamenpsturingpgevenpaanponderzoekpenpMasterclasses.pDoorphetphelepboekpstaanpcitaten.p

Eenpterugkerendpdiscussiepuntpisphoepjepdeppersonenpompwiephetpgaatpaanduidt.pInp
ditpboekphebbenpwijpervoorpgekozenpompinpprincipephetpwoordpcliëntptepgebruiken,pzonderp
tepwillenpstigmatiseren,pomdatpditphetpmeestphelderpaangeeftpwatpiemandsprolpis.pTege-
lijkertijdpzienpwijpdatpveelpcliëntenpalspondersteunerpactiefpzijnpenpinpeenpaantalpgevallenp
ervaringswerkerspworden.pDezepscharenpwijponderpprofessionals.pOverigenspspreektphetp
vanzelfpdatpwephetpbijpJESpoverpbewonersphebben,pnetpzoalspelkepbijdragerpzijnpofphaarp
eigenptermpkiest.pWijphebbenpervoorpgekozenpdezepdiversiteitpinptactpteplaten.p
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Hoofdstukp1

Samensturing:peenptheoretischepverkenning

Ditphoofdstukpbegintpmetpeenpintroductiepvanpverschillendepvormenpvanpparticipatie.p
Vervolgenspwordenpdepparticipatieladderpenpcompetentiespvanpcliëntenpenpprofessionalsp
voorpsamensturingpgeïntroduceerd.pSamenpvormenpdezepaspectenphetptheoretischpkaderp
waaraanpsamensturingpopgehangenpwordt.pAansluitendpoppditphoofdstukptreftpupdepbij-
dragepJESpvanuitpdriepinvalshoeken.p

	 Samensturing	en	andere	vormen	van	participatie

Grofwegpzijnperpdriepvormenpvanpcliëntparticipatiepteponderscheiden:pdepcliëntpalspcon-
sument,pdepcliëntpalspbureaucraatpenpdepcliëntpalspgesprekspartner.5pInpdezepparagraafp
wordenpdezepdriepvormenpbesproken.

De	cliënt	als	consument
Sindspdepjarenpzestigpenpzeventigpisperpveelpkritiekpopppaternalistischephulpverlenerspdiep
hunpcliëntenpnietpzoudenpondersteunenpbijphetpzichzelfpempoweren,pwaardoorpdepcliën-
tenpafhankelijkpblijven.pDezepkritiekpkwampvanpbestuurderspenppoliticipdiepdatpethischp
eerderpbevoogdendpenponnodigpenpbovendienptepduurpvonden.pDepkritiekpkwampookpvanp
cliëntenpenpbelangenbehartigers,pwaaronderpoverigenspookpprofessionals,pdiepvondenp
datphetpaanbodponvoldoendepaanslootpoppdepvraag.pTerpvervangingpispeenpoppdepmarktp
gebaseerdpmodelpgeïntroduceerd,pwaarbijpdepvraagpvanpcliënt/consumentpleidendpzoup
zijn,pwaardoorpinpprincipephunpinvloedpzoupmoetenptoenemen.pInpdeppraktijkpkentpditp
modelpeenpaantalpgrotepbeperkingen.p

Allereerstpisphetpzopdatpdeprelatieptussenpcliëntpenpprofessional,pinpdephulpverleningp
cruciaal,peenpmoeilijkptepverhandelenpproductpis.pDaarbijphebbenpcliëntenpsomspmoeitep
ompeenpconcretephulpvraagptepformuleren,palspdezeperpalpis.pVoorplekenpenpbuitenstaan-
derspisphetpmoeilijkpompdepwegptepvindenpinphetpoerwoudpvanpdephulp-penpdienstverlening

Tenptweedepzitpinphulpverleningpaltijdpeenpkernpvanppaternalisme,phetpispnooit:pup
vraagtpwijpdraaien.pEvelienpTonkenspwijstperoppdatpverkoperspzeldenpiemandpdepkooppvanp
onverstandigepproductenpzullenpweigeren6.pInptegenstellingptotpinpdephulpverleningpzul-
lenpzepdatpaanmoedigenp(denkpaanpdepreclamespvoorpleningen).pEenpbelangrijkpthemap
daarbijpispwatpEvelienpTonkensphetpverschilptussenp“eerste-penptweedepordeppreferenties”p
noemt.7pEerstepordeppreferenties,pdepdirectepbehoeften,pbeschrijvenpdeptrek,pdepimpuls.p
EvelienpTonkenspgeeftphetpvoorbeeldpvanpdepkruidenier,pdiepzalpzeldenpzeggen:p“upheeftp

5p Gebaseerdpoppo.a.:pHanspAchterhuis,p1980;pHanspAchterhuis,p2011;pJanpWillempDuyvendak,pMarcpHoijtinkp&p

EvelienpTonkens,p2009;pAlbertpHirschman,p1992;pAlbertpKruiterpe.a.p2008;pAnnemariepMol,p2006;pJeannettep

Pols,p2004;pRMO,p2009;pEvelienpTonkens,p2001;pEvelienpTonkens,p2008;pMargopTrappenburg,p2008penpWRR,p

2004

6p EvelienpTonkens,p2001

7p EvelienpTonkens,p2001,ppp.p17
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dezepweekpwelpgenoegpbierpgedronken.”8pDeptweedeppreferentiepispmeerpweloverwogen,p
oppbasispvanplangereptermijn,pbijvoorbeeldpstoppenpmetpdrinken,pofpdepwenspompuitpdep
schuldenptepkomen.pProfessionalsprichtenpzichpmeestalpoppdeptweede,pdeplangeptermijnp
belangen,pje wilt toch eigenlijk…,penpgaanpdaarbijppaternalistischpvoorbijpaanpdepdirectep
vraagpvanpdepcliënt.p

Eenpderdepbeperkingpispdeporganisatiepvanpsociaalpbeleidpalsphetpgaatpompvraagstu-
ring.pInpdepmarktpispeenpleidendpprincipe:pwiepbetaalt,pbepaalt.pInphetpgevalpvanpsociaalp
beleidpbetaaltpdepoverheid.pInpdeppraktijkpispdepvraagpdiepsturendpwerktpduspnietpvanpcliën-
ten,pmaarpvanpdepoverheid.pDaarbijpkomtpnogpdatpdepvraagpvanpcliëntenpbijnapaltijdpgroterp
ispdanphetpaanbod,pwaarbijpduspnietpaanpallepvraagptegemoetpgekomenpkanpworden.p

Eenpvierdepbeperkingpisphieraanpgerelateerd.pDepcliëntenpdiephetpmakkelijkstpgehol-
penpkunnenpworden,pmakenphetpmogelijkpompsnellerpproductieptepdraaien.pInpditpsysteemp
wordenporganisatiespenpprofessionalspduspgestimuleerdpomp“afptepromen”9,pwaardoorp
depingewikkeldepcliënten,pdiepinpeenpkwetsbareppositiepzitten,pachterblijven.pDitpstaatp
bekendpalsphetp“YAVISpeffect.”10pDitpispeenpEngelsepuitdrukking,pdiephetpeffectpbeschrijftp
datpprofessionalspeenpvoorkeurphebbenpvoorpcliëntenpdiepvoldoenpaanpdepkenmerken:p
“Young,pAttractive,pVerbal,pIntelligentpenpSuccesfull.”p

Eenplaatstepbeperkingpbetreftpdepinvloedpvanpvraagsturingpoppempowerment.pDep
boodschappvanpvraagsturingpheeftpinpeenpaantalpgevallenpgeleidptotpconsumentisme,ppas-
siefpsocialepsteunpconsumerenpenpverontwaardigdpreagerenpalspdiepnietp(meer)pgebodenp
wordt.pCliëntenpdiepconsumerenpwordenpnietpgestimuleerdpompzelfpactiefptepworden,pomp
hunpeigenpkrachtptepvergroten,pwaardoorpzepafhankelijkpblijvenpvanpdepondersteuning.p

Depsimpelstepvormpvanpcliëntparticipatiepispeenpzelfstandigepcliëntpdiepeenpspecifiekep
ondersteuningsvraagpheeftpenpdaaroppeenpaanbodpkrijgt.pInpdeppraktijkpblijkenphierpeenp
aantalpbeperkingenpaanptepkleven,pzoalspinpvoorgaandepalinea’spbesproken.pInpsommigep
gevallenpzijnpdezeptepondervangenpdoorpvouchers,ptegoedenpgekoppeldpaanpeenpbepaaldp
doel,pbijvoorbeeldphetppersoonsgebondenpbudgetp(PGB).pDaarmeepkunnenpzijpzelfphunp
aanbiederpkiezen,pwaardoorpviapeenpomwegpeenpmeerpgelijkwaardigeprelatieptussenpvra-
gerpenpaanbiederpwordtpgecreëerd.

De	cliënt	als	bureaucraat11	
Omdatpeenpmarktachtigepbenaderingpzoalspbesprokenpinpdepvorigepparagraafpvoorponge-
wenstepeffectenpkanpzorgen,pwordtpcliëntparticipatiepinpveelpgevallenpbureaucratischp
vormgegeven.pVoorbeeldenphiervanpzijn:pklachtrecht,peenpvereistephandtekeningpvanpeenp
cliëntpoppeenphulpverleningsplanpenpinspraakrechtpdoorpcollectievepparticipatiep(belan-
gengroepen,pcliëntenraden).pSamengevatpgaatpditpoverp“voice”12,phetpuitenpvanpjepstem,pjep
klacht,pongenoegenpofpwens.p

8p EvelienpTonkens,p2001,ppp.p17

9p AlbertpKruiterpe.a.,p2008,ppp.p53

10p ZiepbijvoorbeeldpLiapvanpDoorn,p2005,ppp.p80

11p Gebaseerdpoppo.a.:pWilmapBoevink,pAnnettepPlooyp&pSonjapvanpRooijen,p2006;pSarahpCarr,p2007;pEvelienpTon-

kens,p2008;pMargopTrappenburg,p2008;penpWRR,p2004

12p AlbertpHirschman,p1992,ppp.77
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Eenpgevolgphiervanpispdatpcliëntenpwordenpgestimuleerdpom “proto-professionals”13ptep
worden.pOmpinvloedptepkrijgenpmoetenpzepzichpinptermenpenpomgangsvormenpaanpassenp
aanpdepmanagerspenpanderepbeleidsmedewerkers,panderspwordenpzepgenegeerd.pDitpbete-
kentpdatperpeenpgrootprisicopontstaatpdatpdepcliëntenpdiepinpeenpcliëntenraadpparticiperenp
nietprepresentatiefpzijnpvoorpdepdoelgroep,pomdatpnietpallepcliëntenpevengoedphiertoep
inpstaat.pDitphoeftpnietptepbetekenenpdatpcliëntvertegenwoordigerspdiepditpwelpkunnenp
nietprepresentatiefpzijn.pDepvraagpispwelpofpdepbelangenpvanpcliëntenpdiepditpnietpkunnenp
adequaatpaanpdepordepwordenpgesteldpenpofpdezepanderepcliëntenpwelpdepvaardighedenp
hebbenpdiepnodigpzijnpvoorpanderepvormenpvanpbureaucratischepparticipatiep(klachten-
regelingen,pinzagepinpdossier,petc.).pInpeenpaantalpgevallenpleidtpdezepbenaderingpvooralp
totpbureaucratischepstructurenpdiepdepuitvoeringpvertragenpzonderpcliëntparticipatieptep
stimuleren.pDaarbijpkomtpdatpzijpdiephetpmeestpkwetsbaarpzijn,phetpminstpinpstaatpzijnp
ompeffectiefphunpbelangptepbehartigen.pSocialepprofessionals,palpsindspdepjarenptachtigp
inpgrotenpgetalepenthousiastpoverptoenemendepcliëntparticipatie,pwordenpmeestalpnietp
betrokkenpbijpdezepvormenpvanpcliëntparticipatie.

Depvraagpispofphetpvoorpveelpcliëntenpnietpbelangrijkerpispompkleinptepparticiperen,p
bijvoorbeeldpmeedenkenpoverpeigenphulppenpoverpdepdagelijksepgangpvanpzaken,pdanp
ompgrootptepparticiperen,pbijvoorbeeldphetpbestuderenpvanpmeerjarenplannenpvanpgrotep
organisaties.pTochpkanpbureaucratischepparticipatiepwelpbijdragenpaanphetpborgenpvanp
hetpcliëntperspectiefpenphetpbiedenpvanpeenpkaderpwaarbinnenpparticipatiepvormgegevenp
kanpworden.pHetprechtpoppinzagepinphetpeigenpdossierpkanpprofessionalspstimulerenpomp
meerpinpgesprekptepgaanpmetpcliëntenpoverpdepstandpvanpzaken.pFerdinandpvanpdepVeldep
beschrijftpbijvoorbeeldpinpzijnpbijdragepaanpdezeppublicatiephoephijphetpregistrerenpalsp
middelpgebruiktpompmetpcliëntenpinpgesprekptepgaan,pookpjuistpoverpmoeilijkepkwesties.p

De	cliënt	als	coproducent
Eenpoverweldigendephoeveelheidpliteratuurppleitpvoorpdialogischepparticipatie,pwaar-
bijpprofessionalspenpcliëntenpdephandenpinpéénpslaanpenpsamenwerken.14pDepcliëntpispdep
expertpopphetpgebiedpvanpzijn/haarpleven,pdepprofessionalpkanpzijn/haarpprofessionelep
kennispinzettenpomphetpindividuptephelpen.pDitpvereistptweepsterkepgesprekspartners,p
waarbijpruimtepispvoorphetpcliëntperspectief,pzopnodigpgefaciliteerd,penpvoorphetpprofessi-
onelepperspectief.pDoorpinpdialoogpvormptepgevenpaanpcliëntparticipatiepkunnenpdepposi-
tievepkantenpervanpbenutpworden,pterwijlpdephiervoorpgenoemdeprisico’spvanpparticipatiep
ondervangenpworden.pDoorpsamenptepsturen,pversterkenpdepverschillendepperspectievenp
elkaar,pinpplaatspvanpelkaarptepbevechten.p

Cliëntparticipatiepkanpgestimuleerdpwordenpdoorpcliëntondersteunerspinptepzetten,p
metpofpzonderpervaringsdeskundigheid.15pHetpbelangrijkstepvoordeelpispdatpdezepcliën-

13p AbrampdepSwaan,p2004,ppp.p18

14p ppBijvoorbeeld:p joint decision makingp (DanpBrock,p1991),pdemocratic professionalism (AlbertpDzur,p2008),pofp

Bind-Kracht (KristelpDriessensp&pTinepVanpRegenmortel,p2006).pZiepook:pJanpWillempDuyvendak,pMarcpHoij-

tinkp&pEvelienpTonkens,p2009;pRMO,p2009;pEvelienpTonkens,p2001;pEvelienpTonkens,p2008penpWRR,p2004.

15p pZiepvoorpmeerpinformatiepoverpcompetentiespvanpenpvoorwaardenpvoorpcliëntondersteunerspAnnemariepvanp

Bergenpe.a.p(2005)p
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tenondersteunerspfungerenpalspverbindingsmakelaarpnaarpprofessionals,pomdatpzijpvan-
uitpeenpneutraleppositiephetpcliëntperspectiefpversterken,pbijvoorbeeldpdoorpsamenpeenp
klachtpopptepschrijven,pofpdoorpdepcliëntpvanpmeerpinformatieptepvoorzien.pOverigenspkun-
nenpcliëntenpelkaarphierinphelpen,pvoorbeeldenpdaarvanpzijnpJESpenphetpMusketierspro-
ject.pDepinzetpvanpdepeerderpgenoemdeptegoeden,pwaarmeepcliëntenpmiddelenpvoorpeenp
bepaaldpdoelpkrijgen,pkanphelpenpompdepcliëntenstemptepversterkenpenpdep(ervaren)pzelf-
regieptepvergroten.pWederzijdsepinformatievoorzieningpispookpbelangrijk.pVoorpdepcliëntp
gaatphetpdaarbijpompvragenpals:pwatpzijnpdepregels?pWatpzijnpdephulpverleningsplannenpenp
welkepinvloedphebpikpdaarop?pWatpzijnpanderepopties?pHoepstapikperpfinancieelpvoor?pMaarp
ookpvoorpdepprofessionalpisphetpvanpbelangpdatpdepcliëntpopenpispoverpinformatie,pideeën,p
beperkingenpenpwensen.

pHetpniveaupvanpparticipatiepispafhankelijkpvanpveelpfactoren.pVoorpdepkanspvanpslagenp
isphetpwelpnoodzakelijkpompaanptepsluitenpbijpdepmogelijkheden.pZoalspeenpbewonerpvanp
JESpzegt:p“iederpnaarpzijnpvermogenpenpzijnpkunnen….pjepmoetpgebruikpmakenpvanpwatp
mensenpkennenpenpkunnen.pEnpnietpwatpzepnietpkennenpenpkunnen”.

	 Participatie	en	herstel	

VanuitpdepprogrammalijnpOutreachend werken, preventie en herstelphebbenpwijpalpenigep
jarenpervaringpinphetpontwikkelen,pondersteunen,pvolgenpenponderzoekenpvanppreven-
tie-penpherstelpprojectenpvoorpenpmetpburgerspinpeenpkwetsbareppositie.16pWijphebbenpeenp
aantalpbasisprincipespvanpoutreachendpwerkenpnaderpgeformuleerd:pgerichtpoppregiepvanp
depburger,poppdepverbinding,popppreventie,penpoppintegralepbenaderingpvanpdepleefwereld.p
Eerderpomschrevenpwijpoutreachendpwerkendenpalsp“verbindingsmakelaars”17,ptussenp
burgersponderling,ptussenpburgerspenpprofessionalsp(enpdepbijbehorendeporganisaties)penp
tussenpprofessionalsponderling,pwaarbijpzijpvoortdurendpschakelenptussenpdepverschil-
lendepniveaus.p

Hoepjepdezepprincipesptoepastpinpeenpresidentiëlepsettingpenpmetpgroepen,pispechterp
nogpminderpbekendpterrein.pEenpsamenhangendepwetenschappelijke,pprofessionelepbasisp
onderpdepmaatschappelijkepopvangpenpdepresidentiëlephulpverleningpinphetpalgemeen,p
ontbreekt.18pTegelijkpmetpdepdeïnstitutionaliseringplijktpdepkennisontwikkelingpdaaroverp
tepzijnpgestopt,pmetpdep“reïnstitutionalisering”19pispdezepnietpopnieuwpopgangpgekomen.p
Daarompwordtpinponzeppublicatiepaandachtpbesteedpaanpdepvraagphoepvormptepgevenpaanp
depprincipespvanpdepWmop(participatie,pvraagsturing,pherstelpe.d.)pinpdepmaatschappelijkep
opvang.pNaastpeigenponderzoeken,phebbenpwijpgebruikpgemaaktpvanpanderepbronnen,p
vooralpsociologische,porthopedagogischepenppsychiatrischepkennis.pSpecifiekpdepstuk-
kenpoverpgroepsprocessenpenpresidentiëlephulpverleningpbouwenpvoortpopporthopeda-
gogischepaandachtpvoorpresidentiëlephulpverlening.pVeelpvanpwatpwijpbeschrijvenpinpdezep
publicatiepispmedepgebaseerdpoppdeprehabilitatie/herstelpbenadering.pDepkernphiervanp
16p MartinpStam,pRosaliepMetze,pPaulinapSedneyp&pSuzannepHauwert,p2008p

17p MaxpHuberp&pMarcpRäkers,p2010,ppp.17

18p LiapvanpDoorn,p2005;pLiespGualthériepvanpWeezelp&pKeespWaaldijk,p2004

19p WalidpFakhouryp&pStefanpPriebe,p2007
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ispdatpjepjepnietpzopzeerprichtpoppgenezingpvanpkwetsuren,pverslavingpofppsychiatrischep
aandoeningen,pmaarpoppzoekpgaatpnaarpeenpmanierpvanplevenpdieppastpbijpdepwensenpenp
ambitiespvanpdepmens,pmetpzijnpofphaarpkwetsuren.20pJudithpWolfpispvanuitpdepAcademi-
schepWerkplaatspOpvangpxpOggzpbezigpmetpeenpvertalingpvanpdezepbenaderingpnaarpdep
maatschappelijkepopvang,ponderpdepnoemerp“herstelwerk”.21

pEenpbelangrijkprisicopvanpdeptoegenomenpaandachtpvoorpparticipatiepenpeigenpregiep
wordtpduidelijkpaanpdephandpvanphetponderscheidpdatpJudithpWolfpmaaktptussenpdep
“defensieve”penpdep“offensieve”p22 opdrachtpaanpdepOggz.pDepeerstepisphetpbiedenpvanpeenp
bodemponderphetpbestaanpvanpburgerspinpeenpkwetsbareppositie,pdeptweedepisphetpwerkenp
aanpherstelpvanpburgerspinpkwetsbarepposities.pDepfocuspligtpinptoenemendepmatepoppdep
offensievepopdracht,pmaarphetpgevaarpdaarmeepispdatpdepaandachtpvoorpdepbodemponderp
hetpbestaanpverdwijnt.pOpphetpniveaupvanpvoorzieningenpziepjepditpinpdepafnamepvanplaag-
drempeligepopvang.pOpphetpniveaupvanpindividuelepcliëntenpkanpzichpditpvoordoenpinpdep
vormpvanpondersteuningpdiepnietpwordtpgebodenp(bijvoorbeeldpbijpadministratie)pomdatp
depcliëntpditpop eigen krachtpmoetpdoen.p

Ookpinpditpboekprichtenpwijponspopphetpherstel,pmaarpwillenpdaarbijpbenadrukkenpdatp
ditpzonderpondersteuningpnietpzalplukken.pInpeenpanderpverbandpschrevenpwij:p“Veelpmen-
senphebbenpeenphandreikingpnodig.pBijpvoorkeurpdoorpiemandpdiepzepoppwegphelptpomp
(weer)peenpzelfstandigpenponafhankelijkpbestaanptepkunnenpleiden.pSchreeuwendepbet-
weterspdiepdepdrenkelingpvanafpdepkantptoeschreeuwenpdatphijpnoupgodverdommeponder-
handpeenspmoetpgaanpzwemmen….pzijnpinpdezepnietpergpeffectief.”23pDepspanningptussenp
ondersteunenpenpvolgenplooptpalspeenprodepdraadpdoorpditpboek.

 Inpdepvolgendepparagraafpzullenpwepdaarpaanpdephandpvanpdepparticipatieladderpver-
derpoppingaan.p p

	 Depparticipatieladder	

Waarppublicatiespoverpoutreachendpwerkenpenpbemoeizorgpzichpvooralprichtenpoppcontactp
leggenpenpherstelgerichteppublicatiespzichprichtenpoppdepkrachtenpvanpcliënten,pproberenp
wijpeenpdenk-penphandelingskaderptepbiedenpwaarbinnenpdezeptweepgecombineerdpwor-
den,psimpelwegpomdatphetpinpdeppraktijkpnetpzopgebeurt.pWijpbouwenpvoortpoppdepveelp
gebruiktepparticipatieladder24,pwaarinpparticipatiepalspeenpgroeiprocespwordtpbeschouwd,p
eenpprocespwaarinpcliëntpenpprofessionalptelkenspoppelkaarpafstemmen.

20p pZiepvoorpeenpuitgebreiderepintroductiepenpeenpoverzichtpvanprelevanteporganisatiespdiepzichpmetpditpthemap

bezigphouden:pwww.phrenos.nl

21p pZiepvoorpmeerp informatiepdepbrochurepoverpherstelwerkpoppdepwebsitepvanpdepAcademischepWerkplaatsp

OpvangpXpOggz:pwww.werkplaatsoxo.nl

22p JudithpWolf,p2011p

23p MarcpRäkersp&pMaxpHuber,p2009,ppp.p35p

24p pGebaseerdpopphetpzorgpcontinuümpvanpGerardpLohuis,pRonaldpSchilperoortp&pGertpSchoutp(2002)penpdeppar-

ticipatiepladderpvanpJurianpEdelenbospenpRenépMonnikhofp(2001,ppp.p242-243),pdiepweerpvoortbouwenpopphetp

originelepmodelpvanpSherrypArnsteinp(1969,ppp.216-224).
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De	participatieladder

Participatiepvarieertpvanpiemandpdiepmeepdenktpoverpwatperpgegetenpwordt,ptotpeenpgroepp
actievepbewonerspdiepsamenpaanbodpvoorpelkaarpenpanderenpontwikkelenp(samenred-
zaampzelfbeheer).pDezepparticipatieladderplaatpzienpdatpparticipatiepnietpeenpvastpgege-
venpis,pdatpwilpzeggenpcliëntenpkunnenpkleinpbeginnenpenplangzaampoplopenpofpinpvol-
ledigpzelfbeheerpbeginnenpenplaterptochpmerkenpdatperpbehoeftepispaanpondersteuning.p
Voorpcliëntenpenpprofessionalspbetekentpditpdatpzijpzichpinptelkenspanderepverhoudingenp
bevinden,psomspperpdeelgebied.pDeptredenpzijnpgerelateerdpaanpdepwensenpenpmogelijk-
hedenpvanpcliënten.pIemandpkanpbijvoorbeeldptegelijkertijdpzelfpzijnpdagbestedingpplan-
nen,pmaarpondersteuningpnodigphebbenpinpdepvormpvanpeenpgezamenlijkepbudgetcursus.p
Nogpweerplaterpkanpdezeppersoonpeenpterugvalphebben,pwaarinpdepprofessionalptijdelijkpdep
administratiepbeheert.pDepondersteuningpmoetpaansluitenpbijpdepondersteuningsbehoef-
tepvanpdepcliënt.pDitpkanpperplevensgebiedpverschillen.pNupisphetpnogptepvaakpzopdatponder-
steuningpwordtpopgedrongenpoppgebiedenpwaarpdatpnietpnodigpis,pterwijlperpdaarpwaarp
hetpnodigpispgeenpondersteuningpwordtpgeboden.pBijvoorbeeldpzelfbeheerpkanpvervallenp
inpmeedoenpofpniet,pterwijlpvoorpveelpcliëntenperpjuistpbehoeftepispaanpeenptussenstap.pDep
participatieladderpbiedtphierpeenpkaderpvoor.p

(--- zelfbeheer 

:--- coproductie Ik samensturing 

J ( kleine participatie 

J ) ( contaa maken 
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	 Competenties

EénpvanpdepdoelstellingenpvanpdepWmo-werkplaatspispomptepkomenptotpeenpbeschrijvingp
vanpcompetentiespvanpsocialepprofessionalspinpdepWmopenpdezepcompetentiesptepver-
talenpnaarponderwijsontwikkeling.pZowelphetphoofdstukpoverpdepkantelingpvanpcliëntenp
alsphetphoofdstukpoverpdepkantelingpvanpprofessionalspzalpafgeslotenpwordenpmetpeenp
besprekingpvanpdepkwaliteitskenmerkenpvanpMOVISIEpaanpdephandpvanpdepbijdragenpenp
onzepeigenpresultaten,pompzopeenpnieuwepimpulsptepgevenpaanpdepverderepontwikkelingp
vanpdepcompetentiematrix.pInphoofdstukpvijfpwordtpspecifiekpingegaanpoppdepconsequen-
tiespvoorponderzoekerspenpdocenten.pVoorpdepbeschrijvingpvanpdepcompetentiespwordtp
gebruikpgemaaktpvanpeenpkapstok.pInphetpkaderpvanphetpprojectpBeter in Meedoenpheeftp
MOVISIEpdephandreikingpProfessioneel Ondersteunenpgepubliceerd25.pInpdezephandreikingp
wordenpvijfpkwaliteitscategorieënpgedefinieerdpwaaraanpprofessionalspmoetenpvoldoen,p
diepinphetpkaderpvanpdepWmopinvullingpgevenpaanpsamenwerkingptussenpformelepenpinfor-
melepzorgpenpaanpzelfregiepvanpburgerspinpeenpkwetsbareppositie.pDezep5pcategorieënp
betreffen:p“respectvolpbejegenen;peigenpregiepversterken;pintegraalpbenaderen;pontwik-
kelingsgerichtpondersteunenpenpresultaatsgerichtpondersteunen.”

Dezepkwaliteitskenmerkenpbiedenpeenpleidraadpompdepverhoudingptussenpprofessio-
nalspenpbewonersptepanalyseren.pVanpdezepvijfpzijnpdepcategorieënp“Eigenpregiepversterkenp
enpOntwikkelingsgerichtpondersteunen” extrapvanpbelang.pDezepsluitenpookpaanpbijpdep
rodepdraadpvanpditpboek,pvolgenpofpsteunen.pDaarmeepispnietpgezegdpdatpdepanderepkwa-
liteitskenmerkenpnietpvanpbelangpzijn,pzepzullenpdoorphetpboekpheenpaangehaaldpworden.p
Wanneerptephandelen?pEnpwatpbetekentphetpompactief op je handen te zitten?pOmdatphetp
inpditpboekpookpspecifiekpgaatpoverpcliëntenpdiepdepregiepoverphunplevenphernemen,pzalp
beschrevenpwordenpwelkepcompetenties26pzijpnodigphebbenpompditptepdoen.p

NaastpdepcompetentiespzoalspbeschrevenpdoorpMOVISIEpwordtpinpdezeppublicatiep
regelmatigpverwezenpnaarpdep“presentiebenadering.”pDitpisp“eenppraktijkpwaarbijpdepzorg-
geverpzichpaandachtigpenptoegewijdpoppdepanderpbetrekt,pzopleertpzienpwatperpbijpdiepanderp
opphetpspelpstaatp–pvanpverlangensptotpangstp–penpdiepinpaansluitingpdáárbijpgaatpbegrij-
penpwatperpinpdepdesbetreffendepsituatiepgedaanpzoupkunnenpwordenpenpwiephij/zijpdaar-
bijpvoorpdepanderpkanpzijn.pWatpgedaanpkanpworden,pwordtpdanpookpgedaan.pEenpmanierp
vanpdoen,pdiepslechtspverwezenlijktpkanpwordenpmetpgevoelpvoorpsubtiliteit,pvakman-
schap,pmetppraktischepwijsheidpenpliefdevolleptrouw.”27 Inpeenpaantalpvanpdepbijdragen,p
bijvoorbeeldpoverphetpCatharijnehuispenpdepNuNN,pwordtpdezepbenaderingpbeschrevenpalsp
cruciaalpvoorphetpwerkenpmetpburgerspinpeenpkwetsbareppositie.pPresentiepispnietppassiefp
ergensptoevalligpzijn,pmaarpactiefpaanwezigpzijn.pJudithpWolfpwaarschuwtpdatpdeppresen-

25p PaulpVlaarp&pCorriepvanpDam,p2009;pCorriepvanpDamp&pPaulpVlaarp2010

26p Hoewelpvaardighedenpeenpbeterpbegripplijkt,pzullenpookpvoorpdepbewonersphetpwoordpcompetentiepgebrui-

ken.pCompetentiepispmeerpdanpeenpcocktailpvanpkennis,phoudingpenpvaardigheden.pHetpispeenpvermogenpomp

adequaatptephandelen,pwatpsamenspelptussenpvierpvaardighedenpvereist:p1.puitdrukkingpkunnenpgevenpaanp

jepbedoelingen;p2.phetpjuisteptepdoenpinpeenpbepaaldepsituatie;p3.phetpjuistepmomentptepbenutten;p4.pomstan-

dighedenptepcreërenpdiephetpmogelijkpmakenphetpjuistepgoedptepdoen.p

27p Vanpwww.presentie.nl,pziepookpAndriespBaart,p2004p
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tiebenaderingphetprisicopherbergtptepvervallenpinpnikspdoen.28pInpditpboekpwordtpdaaromp
hetpverschilptussenpnikspdoenpenppresentpzijnpduidelijkpaangegeven.pAlspvoorproefjepdit:p
eenpervaringswerkerpinpGroningenpheeftpeenpposterpgemaaktpwaaroppdeppresentepprofes-
sionalpwatpmeerphandenpenpvoetenpkrijgt29:

“Ikpzoekpgeenphulpverlenerp p p Ikpzoekpeenpbondgenootp

Alspjepopenpenpeerlijkpbent……p p p kanpikpjeplerenpvertrouwen

Alspjepmeprespecteertpalspexpertpinpp p

eigenplijfpenpleven……p p p p kunpjeprekenenpoppmijnpactievepmedewerking

Alspjepmepdepruimtepgeeft….p p p maakpikpmijnpeigenpkeuzes

Alspjepnaarpmepluistert….p p p luisterpikpookpnaarpjou

Alspjepnietpoverpmijnpgrenzenpheenpgaat….p p leerpikpzepmisschienpookpnogpeensprespecteren

Alspikpdepcontrolepkwijtpben….p p p helppjijpzoeken

Alspjepmepvertrouwenpgeeft….p p p bouwpikpzelfvertrouwen

Alspjepnietpmoeilijkpdoetpoverpmissers….p p doepikphetpookpniet

Alspjijpjepgrenzenpduidelijkpaangeeft….p p kanpikperprekeningpmeephouden

Alspikpjepnodigpheb….p p p p weetpikpjeptepvindenp p

Alspikpdephelepwereldpwelpkanpschietenpp p maakpikpvoorpjoupeenpuitzondering”

	 Samenvatting	

Inpditphoofdstukpispuitgebreiderpingegaanpoppdeptheoretischepaspectenpvanpsamenstu-
ring.pInphetpeerstepdeelpzijnpverschillendepvormenpvanpparticipatiepbeschreven,pwaarinp
depcliëntprespectievelijkpconsument,pbureaucraatpofpcoproducentpis.pVanpallepdriepzijnpdep
voor-penpnadelenpbenoemdpalsphetpgaatpompdepparticipatiepvanpburgerspinpeenpkwets-
bareppositie.pDepdialogischepvormpvanpparticipatiepispalspmeestpkansrijkpbestempeldpalsp
hetpgaatpompburgerspinpeenpkwetsbareppositie.pHierpoppvolgendpispdepparticipatieladderp
beschreven,peenpvaakpgebruiktpinstrument,pompteplatenpzienpdatperpvelepvormenpvanppar-
ticipatiepzijnptussenpnietpparticiperenpenpvolledigpparticiperen.pAanphetpeindepvanphetp
hoofdstukpzijnpdephandreikingpProfessioneel ondersteunenpvanpMOVISIEpenpdeppresentie-
benaderingpgeïntroduceerd.pDezeptweepvormenphetpkaderpaanpdephandpwaarvanpgekekenp
kanpwordenpnaarpdepinteractieptussenpcliëntenponderlingpenptussenpcliëntenpenpprofessi-
onals.pVolgendpoppditphoofdstukpwordtpbijpJESpeenpkijkjepinpdepkeukenpgegeven,penpwordtp
zelfbeheerpvanuitpdriepinvalshoekenpbelicht.p

28p opgenomenpinpFranspBrinkman,p2004

29p pHoewelpdepoorspronkelijkepauteurponbekendpis,pwordtphetpgeciteerdpin:pGerardpLohuis,pRonaldpSchilperoortp

&pGertpSchout,p2002,pppp.94
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JepEigenpStekpvanuitpdriepinvalshoeken

Eindp2007pispvanuitpHVO-Querido,peenporganisatiepvoorpmaatschappelijkepopvang,pinp
samenwerkingpmetpelfpdak-penpthuislozenpeenpvoorzieningpinpzelfbeheerpopgezet,ponderp
hetpmotto:p“regiepaanpdepburger,pdepcliëntpcentraal.”pSindsp2008pwonenptussenpcircapzes-
tienpvoormaligponbehuisdenpinpeenpzelfbeheerdepvoorziening.pAanpJepEigenpStekp(JES)p
zijnpookpeenpaantalpsatellietwoningenpverbonden,pwaarpoud-bewonerspwonenpmetpbege-
leidingpwaarpnodig.pHetpuiteindelijkepdoelpispzelfstandigpwonenpenpherstelp(inpdepmeestp
bredepzinpvanphetpwoord).pInphetpprojectplanpvanpJESpisphetpdoelpalspvolgtpgeformuleerd:p
Hetpdoelpvanphetpprojectpispompzoveelpmogelijkponbehuisdenpaanpeenpeigenpwoningptep
helpen.30pOmpditptepbereikenpwerkenpbewonerspenpmedewerkerspvanpdiverseporganisatiesp
samen.pInpdriepbijdragenpwordtpJESpbeschreven.pAllereerstpeenpbijdragepvanpdepinitiator/p
ondersteunerpMarcpRäkers,pMarcpverteltpoverpzijnpspannendeprolpalspvernieuwer,pvervol-
genspbeschrijftpAdripPalsphetplevenpinpJes.pTotpslotpeindigenpwepmetpeenpkortepimpressiep
vanphetponderzoek,pdatpzoalspeerderpgezegdpdepopstappnaarpdezeppublicatiepispgeweest.pInp
deplaatstepbijdragepzullenpwepMelvinpDompigpenpNourdinpelpMarzkoui,ptoenmaligpbewo-
ners,pciterenpuitpeenpbijdragepdiepzephebbenpgeleverdpaanphetpeerstepdeelpvanpdezepWmo-
werkplaatsreeks:pOp zoek naar duurzame zorg.31p

30p JES.p(2008).pProjectplan

31p pMaxpHuber,pTinekepBouwes,pMelvinpDompig,pNordinpelpMarzkouip&pMichielpLochtenberg,p2010,ponderpredac-

tiepvanpJanpSteyaertpenpRickpKwekkeboom
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Actiefpoppjephandenpzitten:pdoenpdoorpteplatenp-pMarcpRäkersp

Inpfebruarip2008poverhandigpikpdepsleutelspvanpHetpKlokhuis32paanpeenpgroeppvanpelfpdak-p
enpthuislozen.pVanafpdatpmomentpmoetpikpaanbellenpompbinnenptepkomen.pDatpditpvanp
grotepsymbolischepbetekenispispbesefpikpoppdatpogenblikpnogpmaarpnauwelijks.

Depgroeppvanpelfpmeldtpzichpanderhalvepmaandpeerderpnaarpaanleidingpvanpeenpuitno-
digingpdiepHVO-Queridophetpdak-penpthuislozencircuitpinstuurt:pwepwillenpproberenpeenp
voorzieningpinpzelfbeheerpteplatenpontstaan.pWiepinteressepheeftpompmeeptepdoenpkanp
contactpopnemen.pEenpaantalpbezoekerspvanphetpAmsterdamsepStoelenprojectpsteektpdep
koppenpbijpelkaarpenptussenpkerstpenpoudjaarpbeltpJaappmepop:phallo,pwijpzijnpeenpgroepp
vanpelfpenpwijpwillenpwel.

Eenppaarpdagenplaterpontmoetenpwepelkaarpvoorphetpeerst,pwepmakenpvoorzichtigpken-
nispenpwepsnuffelenpaanpelkaar.pWiepispdiepmanpdiepzegtpdatpHVO-Queridopeenpvoorzie-
ningpinpzelfbeheerpwilpondersteunen?pEnpwiepzijnpdiepelfpdak-penpthuislozepmannenpenp
vrouwenpdiepzeggenpdaarpaanpmeeptepwillenpdoen?p

	 Ontmenselijking

Depgedachtepvanpzelfbeheerpspreektpmepalplangereptijdpzeerpaan.pSindsp1990pwerkpikpinpdep
dak-penpthuislozenzorgpenpsteedspmeerpkompikptotphetpinzichtpdatphetpnietpgoedpispomp
telkenspmaarpallespvanpmensenpoverptepnemen.pZopmakenpwepmensenpjuistpafhankelijkp
enpsteedspminderpzelfredzaam.pHetpleidtptotpapathiepenpdoodtpveelpeigenpinitiatief.pHoe-
welphetpdoelpvanpdepmeestephulpverlenerspuiteindelijkp-inpprincipe-pispompmensenphunp
autonomiepweerpterugpteplatenpvindenpgaatpditpgekpgenoegpvaakpmetpvergaandepafhanke-
lijkheidpgepaard.pDepwerkerspinpdepnachtopvangpenpdepbezoekerspervanphebbenpmeestalp
nietpveelpechtpcontactpmetpelkaar,pdoorpdepgrotepaantallenpbezoekers,pdepdiversiteitpaanp
mensenpenpdepcomplexiteitpvanpdepproblematiek.pOppgrondpvanpdepbeheersingpvanphunp
bedrijfsprocessenphebbenpinstitutenpdepneigingpmensenpinpbureaucratischepkeurslijvenp
(trajecten)pteppersen.pCliëntenpzelfpuiteraard,pmaarpveelpprofessionalspdiepmetphenpwerkenp
voelenpdatpnetpzopgoed.

	 Sleuteloverdracht

AnderhalvepmaandpnaponzepeerstepkennismakingpdraagpikpdepsleutelspvanpHetpKlokhuisp
over.pDepgroeppvanpelf,pdiepzichpalpsnelpde initiatiefgroeppgaatpnoemen,pbetrektpalvastphetp
pandpinpdepTolstraat.pDitpdoenpzepoppbasispvanpeenpsoortpanti-kraakpovereenkomst.pTij-
denspeenpvergaderingpvanphetpmanagementteampvanpHVO-Queridopbetogenptweepledenp
vanpdepinitiatiefgroeppzelfpdatphetpnietpmogelijkpispompoppstraatpofpoppbankjespinphetpparkp
eenpprojectplanpvoorpeenpvoorzieningpinpzelfbeheerpinpelkaarptepzetten.pDaarpispechtpeenp
basispvoorpnodig.pHetpmanagementteampstemtpin.pDiezelfdepavondpnogpwordtphetppandp

32p EenpdestijdspleegstaandppandpvanpHVO-QueridopinpdepTolstraatptepAmsterdam
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betrokken;pdepsfeerpispeuforisch.pDirectpwordenperptakenpverdeeld.pBoodschappenlijstenp
enpeenpcorveeroosterpwordenpgemaaktpenpaanpdepmuurpgehangen.pDepnachtopvangpsteltp
tijdelijkpmatrassen,plakenspenpdekenspterpbeschikking.pTafelspenpstoelenpstaanperpnog.pInp
depwekenpernapwordtpeenppaarpkeerpeenpbusjepgehuurd;pIKEApdoetpgoedepzaken.pDepgroepp
gaatpbewustpmetpallepbeschikbarepmiddelenpom.

	 Wantrouwen

Inphetpcontactpmetpdepgroeppstuitpikpinphetpbeginpoppveelpwantrouwenpenpandersompisp
ditpeigenlijkpookpzo.pIkpwilpmensenpgraagpvertrouwenpgeven,pmaarpdatpdoepikpnietpblin-
delings.pInpalpdiepjarenphebpikpvaakpgenoegpervarenpdatpookpdak-penpthuislozenpverborgenp
agenda’spkunnenphebbenpofpdepneigingptotpmisbruik.pOverpenpweerptastenpwepafpenptes-
tenpwepelkaar;pikpmoetpeenppaarpkeerpheelpdieppgaanpomptepbewijzenpdatpikpoprechtpben.

Gevoelsmatigpbenpikpvooralpalsppersoonpbijpdepvoorzieningpinpzelfbeheerpbetrokken,p
maarpvanzelfsprekendpwordpikpookpalspvertegenwoordigerpvanpdepinstitutenpgezien.pZop
waagpikphetpeenpkeerpompeenpbedragptepnoemenpoverpdepmaandelijksepeigenpbijdragepdiep
depbewonerspvanpeenpzelfbeheerprojectpzoudenpmoetenpbetalen.pDatphadpikpnietpmogenp
doenpwantpdaarpwildepmenpzelfpoverpgaan!pEenpdagplaterpbenpikptenpoverstaanpvanpdephelep
groeppoverpditponderwerppdoorphetpstofpgekropen;pdatpwaspnodigpomptepbewijzenpdatp
depeerstepbeslissingsbevoegdheidpinderdaadpvolledigpbijphenpzelfpligt.pOnderhandelingenp
komenpdaarna.

Zoalspveelpanderepdak-penpthuislozenpvoelenpookpdepledenpvanpdepinitiatiefgroeppzichp
murwpgebeuktpdoorpdepsystemenpvanpdeptraditionelephulpverleningpenphebbenpzeperp
genoegpvanpomptelkenspopnieuwphunpverhaalptepmoetenpvertellen.pVooralpookpomdatperp
vrijwelpnooitpiemandpéchtpnaarpdatpverhaalpluistert:phetpmoetpverteldpwordenpalsponder-
deelpvanpeenpprocedure.pZepervarenpbetuttelingpenpbevoogdingpenpergpweinigpoprechtep
menselijkepinteresse.pStukpvoorpstukpzijnpdepledenpvanpdepinitiatiefgroeppnogalpafgeknaptp
oppdepregulierephulpverlening.pHetpispdanpookpmoeilijkpvoorstelbaarpdatpjuistpeenpgrotep
instellingpalspHVO-Querido,pdiepvooralptraditionelepregulierephulpverleningpbiedt,peenpini-
tiatiefptotpzelfbeheerpneemtpenpondersteunt.pErpmoetpwelpergenspeenpaddertjeponderphetp
graspzitten;pdepeerstepgedachtenpgaanpuitpnaarpgeld.pMenpgelooftpnietpdatpeenporganisatiep
alspHVO-Queridopoprechtpgeïnteresseerdpispinphetponderzoekenpenpontwikkelenpvanpzelf-
beheer.pEnpvanpdepgemeentepgelovenpzepdatpevenmin;p“hetpzalpzepwelpompbezuinigingenp
gaan;palspwephetpzelfpdoenpisphetpnogpgoedkoper.”pTelkenspweerphoudpikpdepgroeppvoorp
datpzijphetppaardpvanpTrojepkunnenpzijn;pdatpzijpinpdepgelegenheidpzijnpompvanpbinnenuitp
invloedpuitptepoefenen!p

	 Schaamte

Veelpdak-penpthuislozenpzijnpvrijwelpallepbindingenpmetpdepregulierepmaatschappijpkwijt.p
Inpdeplooppvanpdepjarenphebpikpheelpveelplevensverhalenpvanpmensenpmogenphoren.pEnpikp
hebpgeleerdpompzopnabijptepkomenpdatpikpdiepverhalenpookptephorenpkrijg.pTochpvindpikphetp
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nogpsteedspheelpmoeilijkpompmeperpeenpvoorstellingpvanptepmaken.pJepzopafgewezenpvoe-
lenpdatpjepwantrouwigpwordtpnaarpiedereenpenpalles.pDatpjepnietpmeerpkuntpgelovenpdatp
mensenpoprechtpmetpjepproberenpomptepgaanpenpjepwaarderenpompwiepjepbent.

Medepompdezepredenenpisphetpergpingewikkeldpompdezepgroeppin zelfbeheerpteponder-
steunen.pKeerpoppkeerpmoetenpmijnpcollega’spenpikpbewijzenpdatpwepoprechtpenpeerlijkp
zijn.pGeaccepteerdpwordenpinpenpdoorpdepgroeppbetekentpnogpnietpdatpjepookpindividu-
eelpaanvaardpwordt.pOpppersoonlijkpniveaupcontactphebbenpispvanpeenpheelpandereporde.p
Danpkompjepveelpdichterbij.pHetpvraagtpveelpcommunicatievepacrobatiekpompsteedspweerp
welpinpgesprekptepkomenpenpnietpoppafstandpgehoudenptepworden.pWatpditpbetreftpisphetp
ondersteunenpvanpzelfbeheerpnietpzopveelpanderspalsphetpbiedenpvanpgoedepindividuelep
hulpverlening;pookpdanpkompjepheelpdichtpbijpjepcliënten,pzekerpalsphetpompmensenpgaatp
diepzichpzopenormpuitgekotstpvoelenpofphebbenpgevoeld.

	 Vertrouwen	en	wederkerigheid

HetpopeningsfeestpvanpJESpwordtphelemaalpdoorpdepbewonerspzelfpgeorganiseerd.pDep
bewonerpdieptoezegdepompdephapjesptepmakenpkomtpanderhalvepdagpvoorpdepopeningp
nietpmeerpterugpvanphetpboodschappenpdoen;phijpgaatperpmetpdephuishoudportemonneep
vandoor.pEenpanderepbewoner,ptoevalligpookpkok,pneemtpzijnptaakpover.pDatpditptekenendp
ispvoorpJESpweetpikpnu;palsperpcrisispispofpheelpmoeilijkepomstandighedenpdanplostpmenpditp
altijdpzelfpweerpop.pDepveerkrachtpenpflexibiliteitpookpnaarpelkaarptoepispalpeenppaarpkeerp
heelpgrootpgebleken.pDepoverlevingskrachtpdiepispopgedaanptijdensphetpbestaanpalspdak-p
enpthuislozepkanpduspookpcollectiefpingezetpworden.

Tenptijdepvanpdepopeningpispdepgroeppvanpelfpalpuitgebreidptotpzestienpenpeenppaarp
ledenpvanpdepinitiatiefgroeppzijnpookpalpweerpweg.pDezepmensenphoudenpzichpnietpaanpdep
onderlingepafspraakpvanphetpnietpgebruikenpvanpdrugspenpwordenpdaarompdoorpdeprestp
uitgezet.pVoorpdepmensenpdiepuitgezetpwordenpofpdiepJESpompanderepredenenpmoetenpver-
latenporganiseerpikpregelmatigptochpwelpweerponderdak,pbinnenpanderepvoorzieningenpofp
(tijdelijkepsloop-)woningen.pIkpkanphetpzelfpnietpaanzienpdatpdezepmensenpweerpoppstraatp
belandenpenpookpdepachterblijverspvanpJESpwillenpmeestalplieverpnietpdatpmensenpweerp
helemaalpterugpnaarpafpmoeten.pOverigenspisphetpookpwelpvoorgekomenpdatpdepverhou-
dingenpdusdanigpverstoordpwarenpdatpmenphetpiemandpwelpgundepompweerpoppstraatptep
gaanpleven,pmaarpookpinpdiepsituatiepisphetpgeluktpompditpvoorkomen.pDepgroeppwasphierp
nietpaltijdpblijpmee,pmaarpsomspmoetpjeplatenpzienpdatpjeployaliteitptenpaanzienpvanpeenp
individupverpkanpgaanpenpdatpjepjeponafhankelijkpdurftpopptepstellen.pHetpispopmerkelijkp
datpditpdoorpdepgroeppuiteindelijkpookpweerpalsppositieveployaliteitpwordtpervaren.

Alspbetrokkenpenpondersteunendepprofessionalphebp jepmetpdepgroepptepmaken,p
maarptegelijkpgapjepduspookpoppindividueelpniveaupcontactenpaan.pNuphebpikpnietpmetp
allepbewonerspvanpJESpevenpveelpenpintensiefpcontact,pmaarpmetpsommigenpwelpenpmetp
enkelingenpgaatpditpbehoorlijkpver.pErpis,pwederzijds,psprakepvanpnabijheid.pIkpweetpnietp
helemaalpzekerpofppresentiephierpdepgoedepbenamingpis.pHoewelpinpdieptheoriepookphetp
begripp“wederkerigheid”paanpbodpkomtpenpdaarpisphierpzekerpsprakepvan.pWephebbenphetp
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metpelkaarpoverpheleppersoonlijkepzaken;pikpmaakpmezelfpkwetsbaarpenpdatpdoepikpheelp
bewust.pDitpispgeenptruc,pditpdoepikpvanuitpdepovertuigingpdatpalspikpeerlijkheidpgeefpikpditp
ookpterugpzalpkrijgen.pTotpnuptoepispdatpbijnapaltijdpuitgekomenpenpdepkerenpdatpditpnietpzop
was;pjammerpdan.pMijnpoprechtepkwetsbaarheidplevertpmepinpmijnpcontactpmetpdepmen-
senpmetpwiepikpberoepshalveptepmakenphebp(ikpvindphetpontzettendpmoeilijkpompinpdezep
contextpdepwoordenpcliëntenpenpklantenptepgebruiken)penormpveelpop.pEnpookpandersom,p
daarptwijfelpikpnietpaan,pwantpditpwordtpkeerpoppkeerpbevestigd.p

Wederzijdspvertrouwenpispdepbasispvoorphetpeffectiefpondersteunenpvanpzelfbeheer.p
Hetpispdepkunstpompeenpmanierptepvindenpdiepmensenpondersteuntpbijphetpopzettenpvanp
hunpeigenpvoorzieningpzonderpvoorphenptepgaanpdenken;pactief op je handenpzittenpnoemp
ikphet.pJepkuntpdanpnietpfysiekphandelen,pwantpjepzitpimmerspoppjephanden,pmaarpjepkuntpjep
welpverbaalpuiten.pSuggestiespdoen,pvragenpstellenpenpideeënpaandragenpmagpzekerpwel;p
daarpwordtpookpregelmatigpompgevraagd.pErpvaltpnietpaanptepontkomenpdatpindividuelep
groepsledenpdingenpoverpelkaarpzeggenpenpvinden.pOppdiepmomentenpisphetpzaakpomp
alertptepzijnpenptepgaanpbalanceren.pIkpluister,pdenkperphetpmijnepvan,pmaarpikpuitphetpniet.p
Ookpzegpikpregelmatigpnadrukkelijkpdatpzepmetpelkaarpoverpdezepzakenpmoetenppratenpenp
nietpmetpmij.pWelpprobeerpikpdanpmeeptepdenkenpoverpmanierenpompdepmoeilijkepzakenp
onderlingpbespreekbaarptepmaken.p

HoewelpJESpoverpzelfbeheerpgaatpwordtpmepookpwelpeenspvoorpdepvoetenpgegooidpdatp
ikptepweinigpdoe;pvooralpinpmoeilijkepsituaties,pbijpernstigepspanningenpenpruziespbinnenp
depgroep.pDanpwilpmenpeigenlijkplieverpdatperpvanpbuitenafpwordtpingegrepen;pdatpispmak-
kelijkerpdanpditpzelfpenpinternpdoen.pMaarphoepgrootpdepdrukpookpis,pdatpdoepikpvrijwelp
nooit.pZelfbeheer is zelfbeheer zegpikpdanpenpmeestalpgrijnspikpdaarpbreedpbij.pAls je wilt 
dat hulpverleners verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen in de voorziening, dan 
moet je je bij een dergelijke voorziening aanmelden. Er zijn er genoeg. Maar hier lossen 
jullie het zelf op. Daar hebben jullie voor gekozen.pOndankspdatpdezephoudingppastpbijphetp
uitgangspuntpvanpzelfbeheerphebpikpinpditpsoortpsituatiespookpwelpregelmatigpmetpfiksep
buikpijnpthuispgezeten.pAlleenpalspdepveiligheidpechtpinphetpgedingpdreigtptepkomenpgrijpp
ikpin.pDanpkomtphetptotalepprojectpJESpteveelpopphetpspelptepstaanpenpkanphetpnietpandersp
danpdatpnamenspdepmoederorganisatiepHVO-Queridophandelendpwordtpopgetreden.p

	 Spanningen	in	de	groep

Depspanningenpdiepzichpvoorpkunnenpdoenpinpzo’npbewonersgroeppzijnpenorm.pHetpgaatp
immerspompmensenpdiepelkaarpvoorafpmaarpnauwelijkspkennenpenpdiepineenspheelpdichtp
oppelkaarpgaanpwonen.pBeschouwphetpalspeenpwoongroep,pofpeigenlijkpzelfspdatpniet.p
Jepdeeltpmetpelkaarpjepachtergrondpalspdak-penpthuisloze.pSommigenpleefdenpheelplangp
oppstraat,panderenphebbenpnauwelijkspstraatervaring.pPlotselingpkompjepinpeenpsituatiep
terechtpwaarinpjepoverpallespcollectiefpénpzelfpietspmoetpvindenpenpbeslissingenpmoetp
nemen.pErpmoetpduspvergaderdpenpoverlegdpworden.pHetpgaatpompgezamenlijkepbelan-
gen,pmaarptegelijkpookpomppersoonlijke.pIedereenpwilpopptermijnpgraagpweerpeenpzelf-
standigpbestaanpopbouwen.pErpmoetenpzakenpbespreekbaarpwordenpgemaaktpwaarvanp
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jepnooitphebtpkunnenpdenkenpdatpzepinpeenpgroeppbespreekbaarpzoudenpmoetenpzijn.pVanp
huishoudelijkepkwestiespalspboodschappen,pschoonmakenpenpkleinponderhoudptotpzakenp
alspgedrag,ponderlingepsteun,poverlast,pdrank-penpdrugsgebruikpenpsamenleven.pHetpisp
opvallendphoepgoedpenpintensiefperpsomspmetpelkaarpoverpdezeppijnlijkepenpmoeilijkep
zakenpwordtpgesproken.pOok,pofpmisschienpwelpjuist,ptijdensphuisvergaderingenpwordenp
regelmatigphelepingewikkeldepkwestiespbijpdepkoppgenomenpenpsparenpdepJESpbewonersp
elkaarpniet.pTerwijlpzepnapaflooppvanpdiepvergaderingpduspnietpnaarphuispkunnenpgaan;pJESp
ispoppdatpmomentphunpthuis.pErpispnauwelijksptotpgeenpprivacy.

Mensenpdiepgaanpsamenwonen,pwatphunprelatiepookpis,pervarenpverschillenpinpleefstij-
lenpenpmoetenpzichpaanpelkaarpaanpassen.pEnpdanphebbenpwephetphierpduspoverpzestienp
expdak-penpthuislozenpdieperpinpprincipepnietpvoorpkiezenpompinpeenpgroepptepleven.pWaarp
regelmatigpmensenpvertrekkenpenpnetpzopregelmatigpweerpnieuwepmensenpbijkomen.p
Nieuwepmensenpdiepaltijdpredelijkpzorgvuldigpdoorpdepbewonerspzelfpwordenpuitgezocht,p
maarpja;phoepgoedpkunpjepiemandpbeoordelenpnapeenpintakegesprekpvanpeenpuurpofptwee?p

	 Toekomst

Inmiddelsphebpikpongeveerpdriepkeerpeenpvolledigepwisselingpvanpbewonerspmeegemaakt.p
Datpgebeurtpnatuurlijkpnietpinpéénpkeer,pmaarpdesondankspisphetpgoedptepmerkenpwan-
neerpdepinvloedpvanpdepoudepgroeppafneemtpenpdepnieuwepbewonersphetpheftpinphandenp
nemen.pDepbewonerspdiepnogpbijpdepoudeplichtingphorenpproberenpdanphunpervaringenp
aanpdepnieuwepgroeppoverptepdragenpzodatpdezepnietpdezelfdepfoutenpgaanpmaken.pTotp
hunpgrotepfrustratiepkomtpdiepboodschappvaakpnietpover.pHetpispjammerpdatphetpvoorpdep
oude garde zopmoeilijkpispomptepbeseffenpdatpookpdepnieuwepezels rechtphebbenpopphunp
eerstepsteenpompzichpaanptepstoten.pZelfbeheerpispeenppermanentpenpzichzelfpherhalendp
leerproces.

NupheeftpJESperpduspvoorpgekozenpompeenpsocialepprofessionalpaanptepstellenpdiepveelp
aanwezigpis.pEenpgoedepontwikkeling,pmaarptegelijkpbespeurpikpbijpmezelfpookpenigeplich-
teptwijfels.pVoorpmijpisphetpdepvraagpinphoeverrepvanpeenpvoorzieningpdiepinpdepdagelijksep
uitvoeringp(groten)deelspdoorpprofessionalspgedraaidpwordtpnogpeenpherstellendepenp
emanciperendepwerkingpuitpkanpgaan.pVolgenspmijpisphetpbelangrijkpdatpdepbewonerspvanp
JESpzichpgezamenlijkpontworstelenpaanphunprolpvanpcliëntpzijn.pDatpzepzichpbewustpwordenp
vanpdepmechanismenpinphenzelfpdiepzepafhankelijkpvanphulpverleningpmakenpenphouden.p
Metpaanpdepanderepkantpdephulpverleningsindustriepdiepdepookpneigingpheeftpompoppdiep
afhankelijkheidptepblijvenpdrijven.pNaarpmijnpideepligtpinpdepWmopdepimplicietepopdrachtp
aanpcliëntenpenphulpverlenerspbeslotenpompzichplosptepvechtenpvanpelkaar.pOfptenminstep
ompuitpdeptraditioneleprolverdelingpvanphulpvragerpenphulpverlenerptepbrekenpenptotpeenp
meerpwederkerigeprelatieptepkomen.p

UitpdepgrondpvanpmijnphartphooppikpdatpzowelpdepgemeentepAmsterdampalspHVO-
QueridopdepverderepontwikkelingpvanpJESpnogptenminstepeenpaantalpjarenpwilpondersteu-
nen,pzonderpzichpalptepnadrukkelijkpmetphetpbeleidpvanpJESptepbemoeien.pEnpzonderptep
verlangenpdatpdepvormpvanpvandaagpookpdepvormpispwaarinpJESpinpdeptoekomstpvoortgezetp
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moetpworden.pLangzamerhandpzalpzichpdanpvanzelfpdepmaximaalphaalbarepvormpvanpzelf-
beheerpenpzelfherstelpontwikkelen;peenpvormpdiepuiteindelijkpookpoppanderepplaatsenpenp
inpanderepvoorzieningenpweerptoepasbaarpzalpzijn.pEnpeenpvormpdiepprofessionalspinphetp
algemeenphelptpompteplerenphoepzijpnabijpkunnenpzijnpenptegelijkpactiefpopphunphandenp
kunnenpzitten.
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Overpdepdrempelp-pAdripPals
Niet meer dakloos, en wat nu….?

Depmensenpinpditpverhaalpvormenpeenpspecialepdoelgroeppbinnenpdepdaklozengemeen-
schap.pZepvallenpdoorphetpontbrekenpvanpOggzpindicatiespbuitenpdepregulierepregelin-
gen.pZepzijnpzepsomspbezigpvanpeenpverslavingpafptepkomen,pwatpmisluktpdoordatpzepinpdep
opvangcentrapalleenpmaarpinpaanrakingpkomenpmetpverslaafden.pOfpzephebbenpschuldenp
enpkunnenphunpadministratiepnietpgoedpbeherenpomdatpzepgeenpvastepplekphebben,pgeenp
telefoonpofpanderszins.pSommigenpzijnpalleenpmaarpthuisloos;pzepzijnpdoorpproblemenpinp
deprelationelepsfeerpuitphuispgezet,puitgestotenpdoorpfamilie,pgescheidenpofphebbenpeenp
burn-outpmeegemaakt.pGevluchtpvoorpdepsamenleving,penpnupoppwegpnaarpeenpnieuwp
bestaan.pDezepgroeppmensenpwordtpvaakpweggestuurdpbijpdepreguliereploketten.p“Jijpzietp
erpveelptepgoedpuitpvoorpeenpdakloze”pkrijgenpzeptephoren,penpdatpdoetppijnpbijpiemandpdiep
alpflinkpbeschadigdpis!pZephebbenpgeenpsociaalpnetwerkpmeerpenphebbenphunpverdrietp
geprobeerdptepvergetenpdoorpdrankpofpdrugsptepgaanpgebruiken.pSamenpvormenpzepeenp
groepplotgenotenpdiephetphuishoudenpvanpJESpvoeren,perpwonen,pslapen,peten,pschoon-
maken,pkoken,pboodschappenpdoenpenpelkaarpmoedpinsprekenpenpondersteunen,pmetpalsp
uiteindelijkpdoel:peenpeigenpwoning.

	 Uitstroom	uit	JES	

Hetpplanpwaspeenpdoorstroomhuisptepzijnpwaarpmensenpmaximaalp1pjaarpwonenpomphunp
zaakjespoppordeptepbrengen,pweerpeenpnormaalplevenplerenpleidenpenpvervolgenspuitstro-
menpnaarpeenpzelfstandigepwoonruimte.pHetpzijnpallemaalpmensenpmetpeenpstreepjepopp
hunpziel.pSommigenpzijnpalphunpheleplevenpaanphetpzwerven,penpwillenpnupzeptegenpdep65p
aanlopenpeenpplekjepvinden.pAnderenpzijnpjongepmensenpvanpbeginp30pdieptegenslagenpinp
hunplevenphebbenpmoetenpverwerken.

Eénpvanpdepresultatenpvanphetpprojectpispeenpovereenkomstpdiepdepbewonersphebbenp
metpeenpwoningcorporatie,pdiep5pwoningenpinpdepdirectepomgevingpvanpJESpbeschikbaarp
stelde.pDezepzogenoemdepsatellietwoningenpwordenptoegewezenpaanpbewonerspdiepinp
huisphebbenpbewezenpzelfstandigptepzijn,penperpminstenspéénpjaarpinternpgewoondpheb-
ben.pZijpkrijgenpdepkans,ponderpbegeleidingpvanpeenpmaatschappelijkpwerker,pzelfstandigp
tepwonenpenpteplerenpwatpditpinhoudt.pZeplerenperpomgaanpmetpdepbetalingpvanphuurpenp
anderepvasteplasten,plerenpweerpeenpvastppatroonpinphunplevenptepkrijgen,pzichzelfpenphetp
huispteponderhouden.pAlspzepnapeenpjaarp(ofpkorter)phebbenpbewezenpklaarptepzijnpvoorp
eenpterugkeerpinpdepmaatschappijpdanpkomtpdepbewonerpinpaanmerkingpvoorpeenpeigenp
woningpoppnaam.pInpoverlegpmetpdepgemeentepAmsterdampenpdepwoningcorporatiesp
krijgtpJESphiervoorpurgentiebewijzenpterpbeschikking.
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	 JES,	twee	jaar	later

NupJESptweepjaarpbestaat,penperpnogalpwatpbewonerswisselingenpzijnpgeweest,pbegintphetp
zelfbeheerpzijnpvruchtenpafptepwerpen.pJESpwonpdepZilverenpWoonladderp2009,pdeedpmeep
aanpverschillendeponderzoeken,penpmedepdoorpgesprekkenpmetpcorporatiespenpgemeentep
isperpzichtpoppmeerpwoningen.pEenptweedepwoningcorporatiepgingpzelfspzopverpdatpzepnap
veelponderhandelen,penpafsprakenpoverpprofessionelepbegeleidingpvanpdeptoekomstigep
bewoners,pinpéénpklappzespnieuwbouwpwoningenpterpbeschikkingpstelde.pWatpeenpgewel-
digpresultaat!pZespmensenpdiepalpmeerpdanpeenpjaarpinpJESpbivakkeerdenpkondenpnuphunp
eigenpwoningpgaanpinrichten.pAfsprakenpwerdenpgemaaktpdatpdepbewonerspdepeerstep
periodepdezepwoningenpnogpnietpoppeigenpnaampzoudenpkrijgen.pDepwoningcorporatiepenp
depgemeentepsprakenpafpdatpHVO-Queridopdepwoningenpzouphuren,penpviaphunpafdelingp
Discuspbegeleidingpzoupgaanpbieden.pNapeenpperiodepzalpdanpbezienpwordenpofpdepbewo-
nerpbijpdepwoningcorporatiepvoorgedragenpkanpwordenpompdepwoningpoppeigenpnaamptep
zetten.

	 Weer	een	nieuw	jaar

Hetpwaspinmiddelspjanuarip2011pgewordenptoenpdepzesphunpcontractptekenden.pNupbrakp
eenpdrukkeptijdpvoorpzepaan,pwantpallespmoestpnupgeregeldpworden.pErpmoestpvloerbedek-
kingpkomen,pgordijnenpenphuisraad.pSamenpmetpeenpaantalpbewonerspvanpJESpenpmetp
hulppvanpHVO-Queridopwerdenpdepkrachtenpgebundeld.pDepbegeleiderspvanpDiscuspzorg-
denpervoorpdatpdepfinanciënpviapDWIpenpFIBUpopptijdpgeregeldpwarenpenpgavenphierpenpdaarp
watpadviezen.

OndertussenpkonpeenpzevendepJES-bewonerpdoorstromenpnaarpeenpsatellietwoningp
enpeenpachtstepzagpkanspviapzijnpinmiddelspopnieuwpopgebouwdepsocialepnetwerkphulpp
tepkrijgenpbijphetpzelfstandigphurenpvanpeenpeigenpwoning.pDankbaarpgebruikmakendpvanp
depcontactenpvanpéénpvanpdepbijpJESpbetrokkenphulpverlenerspkonphijprechtstreeksponder-
handelenpmetpeenpwooncorporatie.pAlspklappoppdepvuurpijlpkonpeenpnegendepbewonerp
binnenpeenppaarpwekenpviapeenpurgentieverklaringpeenphuurwoningpbetrekken.pZopwarenp
erpbinnenpeenppaarpmaandenp9pplekkenpvrijgekomenpbijpJES.pKeerzijdepvanpdezeppositievep
ontwikkelingenpwaspechterpwelpdatpeenpgrootpdeelpvanpdepbewonerspvanpJESpnupnieuw-
komerspwaren,penpdepuitgestroomdepbewonerspdrukpinpdepweerpwarenpmetphunpwoning,p
zodatphetpgroepsprocespbinnenpJESpwatpverwaterde.

	 Externe	begeleider

Erpwerdpbeslotenpeenpexternepbegeleiderpaanpteptrekkenpvanpeenporganisatiepdiepalspdoelp
heeftpompdepmedezeggenschappvanpcliëntenpinpdepzorgptepverbeteren.pDezeporganisatie,p
hetpLSRp(Landelijkpsteunpuntp(mede)zeggenschap)pleverdepeenpparttimepmedewerkerpdiep
hetpgroepsprocespbijpJESpzoupgaanpstimuleren.pBijzonderpwasptepzienpdatpnapenkelepwekenp
depuitgestroomdepbewonerspelkpopphunpeigenpwijzepreageerden.pEénpvanphenphadpbehoef-
tepaanpextrapbegeleiding.pHijphadpinpdepperiodepbijpJESpeigenlijkpweinigpaanphetpverbete-
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renpvanpzijnppositiephadpgedaan,pduspmoestpnupallesphals-over-koppgeregeldpworden.pErp
moestpschuldsaneringpwordenpaangevraagdpenpdepachterstalligepadministratiepmoestpopp
ordepwordenpgebracht.pDepnieuwepexternepkrachtpbijpJESpkonphiermeepdirectpaanpdepslag.
Erpwerdpeenp1-op-1pbegeleidingpgebodenpwaardoorpdepbetreffendeppersoonpdeprustpkonp
vindenpenpnupz’npwoonperiodepinpeenpsatellietwoningpkanpbeginnen.pDepzespbewonersp
vanpdepnieuwbouwwoningenpzijn,pnapbijnapeenphalfpjaar,pvrijwelpallemaalpgesetteld.pZep
hebbenphunpdraaipgevondenpenpdepdraadpvanphunplevenpweerpopgepakt.pAllemaalpzijnpzep
goedptepsprekenpoverphunpbegeleiders.p

Watpopvaltpispdatpvanpallepbesprokenppersonenpslechtspeenpenkelingpnogpcontactp
zoektpmetpJES.pAlspjepernaarpvraagtpdanpblijktpdatphetpverplichtpbijpelkaarpwonenpinpeenp
groepptochpgeenpidealepsituatiepis.pDepmeestenpzijnpblijperpvanpafptepzijn.pDaardoorpgaatp
eenpflinkpstukpervaringpverlorenpvoorpdepvolgendeplichting,penpdatpispjammer.pVanuitpJESp
ispeenppogingpgedaanphetpcontactptephernieuwenpdoorphetpsturenpvanpeenpbriefpaanpdep
zespbewoners,pwaarinphetpbelangpvanphunpinbrengpenphunpvoorbeeldfunctieprichtingpdep
woningcorporatiepwordtpbenadrukt.pJammerpgenoegpwaspdepbriefpdusdanigpopgesteldp
datpdepbewonersphieruitpopmakenpdatpzepslechtspper gratie vanpJESpinphunpwoningpmogenp
verblijven.pWellichtpdatpdepreceptiepvanpeindpjuniphierinpverbeteringpheeftpgebracht.pDep
externepJESpondersteunerpwasphierpookpuitgenodigdpenpheeftpzopkennispmetpdepbewonersp
kunnenpmaken.pDeptoekomstpzalpuitpmoetenpwijzenpofpditpzijnpvruchtenpafpzalpwerpen.

	 Een	nieuw	begin	

Hetpispgoedpomptepzienpdatpdepzespmensen,pdiepnupvlakbijpelkaarpinpdepnieuwbouwflatp
wonen,phunplevenpweerpvormphebbenpkunnenpgeven.pPlannenpmakenpvoorpdeptoekomstp
enpvoorpwerk,pispnupweerpmogelijk.pEénpvanphenpkrijgtpregelmatigpbezoekpvanpzijnpoudep
maten,pomdatphijpslechtpterpbeenpispwordtphijpzopgeholpenpbijphetpdoenpvanpboodschap-
pen.pEenpanderpheeftpsamenpmetptweepbewonerspeenphuisdierpaangeschaftpvoorpgezel-
schap.pWeerpeenpanderpgaatphelemaalplospenpviertpallepdagenpfeest.pOokpisperpiemandpdiep
zichpnogpsteedspmetpallerleipprojectenpbezighoudt,pvoorphempisphetphelpenpvanpande-
ren,penpvooralplotgenotenpeenpnietpmeerpuitpzijnplevenpwegptepdenkenpbezigheidpgewor-
den.pOndankspzijnpaversiepompnaarpJESptepgaanpisphijpnogpwelpsteedspbetrokkenpbijpallesp
watpmetpdepbewonerspenphunpproblemenptepmakenpheeft.pHijpispdepspreekbuispnaarpdep
woningcorporatiepenpispbetrokkenpbijphetpopzettenpvanpeenpSociaalpJuridischpSteunpunt,p
waarphijpsamenpmetpanderenpookpalpmeepbezigpwasptijdenspz’npJESpperiode.pZelfpzegtphijperp
weerpzinpinptephebben,pnuphijplekkerpenpcomfortabelpwoont,peenpéchtpthuispheeft,pwaarphijp
zijnpfamiliebandenpweerpkanpaanhalen.

Eigenlijkpkunpjepzeggenpdatpzepnietpmeerpopvallenptussenpdepanderepbewoners.pHetp
stempelpdaklozepslijtplangzaampvanphunprug.pWaarpdepanderepbewonersp(depburen)pinp
eerstepinstantiepbangpvoorpwarenpkomtpgelukkigpnietpuit.pZepgevenpgeenpoverlast!pOokp
hetpcontactpmetpdepnaastepburenpverlooptpgoed,perpontstaanpleukepcontacten.pEindpjunip
gevenpdepzespbewonerspeenpkleinepreceptie.pHierpzijnpdepnaastepburenpvoorpuitgenodigd,p
maarpookpmensenpvanpalleporganisatiespdiepdepwoningenphebbenpmogelijkpgemaakt.p
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Hiermeepwillenpdepbewonersplatenpzienphoepenpwaarpzepnupwonen,penpaantonenpdatpzep
geenpuitzonderlijkepmensenpzijn.pTevenspgevenpzijphiermeeptepkennenpdankbaarptepzijnp
voorpdepaanphenpgebodenpnieuwepkansen.

	 Is	dit	het	dan?

Neen,pzekerpniet!pDeppositievepuitstroompvanpnegenpJESpbewonerspispslechtsphetpprillep
begin.pNapruimptweepjaarpbeginnenpdepregulierephulpverleningpenpanderepinstantiespeenp
beetjeptepwennenpaanpJESpmetpzijnpoppeigenwijzepwijzepuitgevoerdepbeheer.pMenpzietpinpdatp
zelfbeheerpwelpdegelijkpmogelijkpispenplijktpbereidpditptepondersteunen.pEchterphetppadpisp
nogpsmal.pErpmoetpmeerpdiepgangpkomen.pJESpzalpprofessionelerpnaarpbuitenptoepmoetenp
treden,pminderpbezigpzijnpmetpkleinepzaken.pEenpaantalppuntenpzoupaangescherptpmoetenp
worden,pzoalspeenpgoedponderbouwdpprojectplan.pWatpkunnenpdeppotentiëlepbewonersp
verwachtenpenphoepverlooptphetpprocespvanpdepinstroomptotpdepnazorgpnapdepuitstroom?p
Hoepkunpjepdepvergaardepkennispvastleggenpenpoverdragenpaanpeenpnieuwepgroeppbewo-
ners?pSteedspopnieuwpwordenpdezelfdepvragenpgesteldpaanpdezelfdepmensen.pVoorpdezep
mensenpkomtpJESpdanpnietpmeerpgeloofwaardigpover!pSteedspweerpwordtperpmetpdepant-
woordenptepweinigpgedaan,pomdatpdanpnetpeenpaantalpbewonerspispafgehaaktpofpverhuisd.p

	 Veranderpunten

Eenpvoorstelpvoorpsuggestiespenpveranderpunten:
p− JESpheeftpbehoeftepaanpiemandpdiepvanafphetpbeginp(vanpdepoprichtingpvanpJES)p

betrokkenpispgeweestpenpduspweetpwatperpspeeltpenpbereiktpis.pDepgeschiedenispvanp
JESpkanpdanpoppnieuwepbewonerspwordenpovergedragen,pzodatpnietpsteedsphetpwielp
uitgevondenphoeftptepworden.pDepvastepkantoormedewerker,pdiepookpbetrokkenpisp
geweestpbijpdepoprichting,pheeftpallepbewonerspzienpkomenpenpgaan.pHetpzoupvoorp
hempeenpmooieptaakpzijnpompdepgeschiedenispvanpJESpvastptepleggenpenpoverptepdra-
gen.pTijdenpzijnpveranderd,phetpwordtptijdpdatpJES-bewonerspdepinpdepachterliggendep
periodepopgedanepkennispenpervaringpgebruikenpomphetptijptepkerenpwaardoorpJESpzalp
uitgroeienptotpeenp(geloof)waardigpproject.p

p− Wellichtpisphetpeenpmogelijkheidpompdepfunctiepvanpdepvastepadministratievepmede-
werkerpeenproulerendeptepmaken.pWaarompnietpiemandpvanpdepbewoners?pDitpispookp
kostenbesparendpenpdánpkunnenpbewonerspéchtpzelfpbeslissenpenpplannen,penpookp
lerenpompgaanpmetpverantwoordelijkeptaken.p

p− BelangrijkpispdatpJESpéénpaanspreekpuntpkrijgtpvoorpexternepcontacten.pNupkanpieder-
eenpdeptelefoonpaannemenpenpsomspvergeetpmenpdanpeenpnotitieptepmaken,pofpietsp
doorptepgeven.p

p− MisschienpispeenpnieuwsbriefpeenpoplossingpompexternpwonendepJES’erspoppdephoogtep
tephoudenpvanphetpreilenpenpzeilenpbinnenpJES.pMensenpdiepwélpeenpsteentjepkun-
nenpbijdragenpzullenpdanpwellichtpwélpgenegenpzijnpdepcontactenpmetpJESpweerpaanp
tephalen.
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p− Gesubsidieerdpdoorpdepgemeentepisphetpdaarnaastpbelangrijkpompbijptephoudenphoe-
veelpmensenpdaadwerkelijkphulpphebbenpgevraagdpaanpJES,penphoeveelperpafgewezenp
zijn,penpwaarom.pOppdezepmanierpkanpaanpdepsubsidieverstrekkerpaangetoondpwordenp
datpeenpvoorzieningpalspJESpwerkelijkpnodigpispenpsignificantpbijdraagtpaanpdepdiver-
siteitpvanphulpvoorzieningenpvoorpdepopzopkwetsbarepgroeppdiepdakloospgenoemdp
wordt.

	 Privacy	en	respect	

Eenpomslagpbijpdepbewonerspispalpdeelspzichtbaar.pDegenenpdiepuitgestroomdpzijnplijkenp
vanphunpperiodepbijpJESpwelpdegelijkpgeleerdptephebbenpwatplevenpmetpanderenpbetekent.p
Afpenptoeplijktphetperpzelfspoppdatpjuistpdátplevenpinpeenpgroeppaanleidingpispompextrapjep
bestptepdoenpompzelfstandigheidptepverwerven.pHetpispimmerspnietpnikspalspalpjepprivacyp
afgenomenpwordtpomdatpjepmetpeenpvolkomenpvreemdepoppéénpkamerpslaapt!pIedereenp
isphetperpwelpoverpeens:pprivacypenprespectpzijnpdeptweepbelangrijkstepbezittingenpvanp
iedereenpdiepalpdanpnietpdoorpeigenpschuldpdakpofpthuisloospraken.pOokpinpeenpnazorg-tra-
jectpisphetpbelangrijkpdatpdepbegeleiderspbeseffenpdatpbemoeizorgpsomspaverechtspwerkt.p
Mensenpkiezenpzelfpwelpmetpwiepzepinpcontactpwillenpblijven,pbouwenphunpeigenpvrien-
denkringpenpnetwerkpoppenpbepalenpzelfpvanpwiepzephulppaccepteren.pAlspjepperpsepiemandp
contractueelpwilpvastleggenpvoorpbegeleiding,pdanpmogenprespectpenpprivacypnooitpuitp
hetpoogpverlorenpworden!

p
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JepEigenpStek,pwonenpenplevenpinpzelfbeheerp-pMaxpHuberp&p
TinekepBouwes

“Heelpveelpmensenphebbenphetphelemaalpnietpzopinpdepgaten,pmaarphetpispeigenlijkpwelp
eenpkleineprevolutiepdiepgaandepis….”p“Jepmoetpkunnenpmislukken,pdatphoortperbij.pAlleenp
jepmoetpwelpmetpelkaarpafgesprokenphebbenpenpwetenpwatpjepdoetpopphetpmomentpalspdatp
nietplukt.”

	 Inleiding

DepbenaderingpvanpJESpbetekentpeenpradicalepdraaipinpdepverhoudingptussenpburgerspenp
professionals.pDatpmaaktphetpeenpinteressanteppraktijkpompteponderzoeken,pzekerpinphetp
lichtpvanpdepWetpMaatschappelijkepOndersteuningp(Wmo)pdiepsocialepcohesie,predzaam-
heidpenpparticipatiepbeoogtptepbevorderen.

Wepschetsenpeerstpkortphetponderzoeksontwerp.pVervolgenspbeschrijvenpwijpdepuit-
komstenpvanphetponderzoek,pmetpachtereenvolgenspdepbetekenispvanpzelfbeheer,pdep
kantelingpvanpbewoners,pprofessionalspenpdeporganisatie.pDezepbijdragepeindigtpmetpeenp
samenvattingpvanpdepbelangrijkstepconclusiespenpeenpoverzichtpvanpdepcompetentiespvanp
bewonerspenpprofessionals.p

	 De	inrichting	en	de	deelnemers	van	het	onderzoek	

JESpisponderzochtpomdatphetpeenpbeloftevollepenpinteressanteppraktijkpis,pmaarpditpbete-
kentpuiteraardpniet,pzoalspuitpdepvorigepbijdragenpblijkt,pdatperpgeenpproblemenpzijn.pInp
ditponderzoekpisperpdaarompvoorpgekozenpompookpaandachtptepbestedenpaanphetpprojectp
zelf,pvooruitlopendpopphetpeinddoel,pdepbeschrijvingpvanpcompetentiespvanpbewonersp
enpprofessionalspenphetpschrijvenpvanpdeppublicatiepwaarinpdezepbijdragepispopgenomen.p
Bijkomendpvoordeelpvanpdezepopzetpispdatphetpprojectphierdoorpzelfpvoordeelpheeftpvanp
hetponderzoek,peenpexplicietepwenspvanpdepbetrokkenen.pHetponderzoekpbestaatpuitptweep
delen,pnamelijkphetpwarmepdeelp(participerend)penphetpkoudepdeelp(oppafstand).pVoorpditp
onderzoekpwordtpgebruikpgemaaktpvanpdeplearningphistoriesp(leerbiograpfie)pmethode.pDep
leerbiografiemethodepbiedtpeenpmodelpwaarbinnenpmeerderepkerenpmetpdepdirectpbetrok-
kenenpwordtpgesproken.pHierdoorpontstaatpeenpjointlyptoldptale,peenpgezamenlijkpverteldp
verhaal.33p(warmepdeel).pDepuitkomstenpzijnpuitgewerktpaanpdephandpvanphetpmodelpvanp
depactiviteitssystemenpvanpEngeström34p(koudepdeel).pDepselectiepvanprespondentenpisp
gedaanpinpoverlegpmetpbewonerspvanpJES.pNaastpdepinterviewspzijnperpmetpbetrokkenenp
(zowelpbewonerspenpprofessionalspalspanderen)peenpgrootpaantalpontmoetingenptussen-
doorpgeweest.pHoewelpvanpdezepontmoetingenpgeenpquotespwordenpgebruikt,phebbenpzep
welpbijgedragenpaanponspbegrippenpinpdiepzinpaanpditponderzoek.p

33p GeorgepRothp&pArtpKleiner,p1996

34p EenpuitgebreidpverslagpvanpdeponderzoekenpinpdepWmo-werkplaatspAmsterdampzalpoverpenigep

tijdpverschijnen



OppditpmomentpwordtpTrimbosponderzoekpgedaanpnaarphetpverderpontwikkelenpvanp
zelfbeheer,pbijpJES,pNuNNp(ziepookpdepbijdragenpdaarover)penpNachtopvangpinpZelfbeheerp
(NOIZ)pinpUtrecht.pDitponderzoekpbouwtpvoortpoppdepeerdereponderzoeken.35p

	 De	betekenis	van	zelfbeheer	

Hetpdoelpvanphetpprojectpispompzoveelpmogelijkponbehuisdenpaanpeenpeigenpwoningptep
helpen.pDitpdoel,pzopgeformuleerdpinphetpoorspronkelijkepprojectplan,pispduidelijk.pZoalsp
alpblijktpuitpdeptweepvorigepbijdragen,pdepinvullingpvanpzelfbeheerpblijktpeenpbronpvanpveelp
discussie.p

Sommigenpwillenphetpzopzuiverpmogelijk,pompinmengingpenpverdrukkingpvanpbuitenp
tepvoorkomen.pAnderenpstellen:p“ispzelfbeheerpeenpdoelpofpispzelfbeheerpeenpmiddel?”,p
waarbijpzelfbeheerpdientpalspmiddelpompversterkingpenpherstelptepstimuleren.pDepspan-
ningptussenphetpideaalpvanpvolledigpzelfbeheerpenpdepkwetsbareppositiepwaarinpdepbewo-
nerspvanpJESpzichpsomspbevindenpispeenpmooipvoorbeeldpvanpdepspanningpdiepalsprodep
draadpdoorpdezeppublicatieploopt.pWepzullenpookpzienpdatpalspdepdialoogpwegvalt,perpfric-
tiespontstaan.p

	 De	kanteling	van	bewoners

BijpJESpwordenpcliëntenpbewoners.pErpwordtpregelmatigpgediscussieerdpoverpdephuisregelsp
enpzepwordenpaangepastpwanneerpdatpnodigpis.pErpzijnptenptijdepvanphetponderzoekpgeenp
woonbegeleiderspenpdepmeestepbewonerspwerkenpaanphetpverbeterenpvanphunplevenpenp
datpvanpanderen.pDepvoornaamstepspanningenpzittenpinphetpopstellenpenphandhavenpvanp
regelspenphetpmakenpvanpbeslissingenpinphetpalgemeenpalspgroeppenpdepverhoudingptotp
professionalspenporganisaties.pDaarbijpwordenpzepgeconfronteerdpmetpelkaarspkwetsbaar-
hedenpenpdepmoeitepdiephetpkostpompelkaarptepstimulerenpenptepmotiveren,palspindividuelep
bewonerpenpalspgroep.p

EénpvanpdepbelangrijkstepstandpuntenpvanpJESpispdatpnietpiedereenpinpJESpkanpwonenp
enpdatpispookpgeblekenpuitphetponderzoek.pOmdatpJESp(voormalig)ponbehuisdenpwilpvoor-
bereidenpoppeenpzelfstandigpleven,psteltpzepvoorwaardenpaanphaarpbewoners.pZepmoetenp
zelfvoorzienendpzijnp(datpwilpzeggen,pnietpernstigpzorgbehoevend).pOokp(ernstige)ppsychi-
atrischepen/ofpverslavingsproblematiekpispnietptoegestaan.pNederlandspsprekenpispnood-
zakelijk.pHetpbelangrijkstepispdatpzepgemotiveerdpzijnpomphunpvaardighedenptepontwik-
kelenpenpbijptepdragenpaanphetpprojectpenpdepgroep.p

JESpheeftpdepambitiepmensenptephelpenpbijphetp(weer)pzelfstandigpgaanpwonen,pdoorp
hetphelpenpbijphetpvindenpvanpeenpwoning,pmaarpookpdoorpbijptepdragenpaanphetpprocesp
vanponbehuisdepnaarpbehuisde.pOndertussenpispduidelijkpdatphetp(langdurig)ponbehuisdp
zijnpwelpheeftpgeleidptotpkwetsuren,pbovenoppeerderpbestaandepkwetsurenpdiepbijphebbenp
gedragenpaanphetponbehuisdpworden.pUitphetponderzoekpkomtpduidelijkpnaarpvorenpdatp

35p pZiep www.trimbos.nl/nieuws/trimbos-nieuws/start-onderzoek-zelfbeheerde-daklozenopvangp voorp meerp in-

formatiepoverphetponderzoek.p
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voorpeenpaantalpJES-bewonersphetponderkennenpvanpeigenpkwetsurenpmoeilijkpis.p
Dezepontkenningpkanphetpwerkenpaanpherstelpbelemmeren.pEenpgebrekpaanpmotivatiep

bijpanderenpompaanphetpeigenpherstelptepwerkenpwordtpdoorpbewonerspalspdemotiverendp
ervaren.pTegelijkertijdpwordtpookperkendpdatphetpnietpwenselijkpispompmensenpweerpopp
straatptepzetten,palleenpmaarpomdatpzeperpnogpnietpaanptoepzijnpompaanphunpproblemenp
tepwerken.pOokpnaarpelkaarpispveelpwantrouwen.pVeelpbewonerspgevenpaanpnietphetpgevoelp
tephebbenpgesteundptepwordenpdoorpanderepbewoners.pMogelijkpheeftpditpookpinvloedpopp
hetpkwetsbaarpopstellen.pBewonerspkunnenpdatppaspalspdepomgevingpveiligpvoelt,pwaarbijp
dusphetpgevaarpvanpeenpvicieuzepcirkelpontstaat.pOfpzoalspeenpondersteunerpzei:p“hetpisp
hardpvanpbuitenpenpzachtpvanpbinnen”penpbijpJESpisphetpheelphardpvanpbuitenpenpheelpzachtp
vanpbinnen.pNieuwepbewonerspvindenpdatpzepnietphetpvertrouwenpkrijgenpompinvloedpuitp
tepoefenen,poudepbewonerspvrezenpdatpzij,pomdatpdepparticipatiep(ogenschijnlijk)plaagpisp
bijpnieuwepbewoners,phetpstokjepnietpzomaarpkunnenpoverdragen.p

NapdepoprichtingpenpopeningpvanpJESpispdepeerstepgroeppdepbeheerdersgroeppgewor-
den,peenpgroeppbewonerspdiepverantwoordelijkpwaspvoorphetpreilenpenpzeilenpinpJES.pNieu-
wepbewonerspkondenpnapeenpaantalpmaandenpenpbewezenpmotivatiepookpbeheerderpwor-
den.pNietpiedereenpwaspenthousiastpoverpdezepopzet.pZopzeipeenpbewoner:p“hetplijktpmep
beterpdatp(depbeheerdersgroeppispopgeheven).…alspjephetptochpzelfbeheerpnoemt,pheeftp
iedereenperpwatpoverptepzeggenp…nupisp(het)pdephelepgroeppdiepbeslist.” Metpeenpvarië-
rendepopkomstpwordtperpwekelijkspvergaderd.pOnduidelijkpblijftpwieperpgemachtigdpispomp
besluitenptepnemen,pbijvoorbeeldpoverphetpopnieuwpstartenpvanpvergaderingen.pDitpzorgtp
erpookpvoorpdatphetpvoorpexterneppartijenponduidelijkpispmetpwiepzijpmoetenpenpkunnenp
communiceren.pWieptreedtpnamenspJESpop,pwiepneemtpnamenspJESpeenpbesluitpenpalspjep
ietspnaarpJESpwilpcommuniceren,pnaarpwiepdoepjepdatpdan?

Ookpisperpvanuitpdepbewonerspveelpwantrouwenpnaarpprofessionalspenpinstellingen,p
meerpofpminderpterecht.36pOppdiepmanierpkanpeenpdialoogpgeblokkeerdpwordenpompdep
relatieptepverbeterenpmetphetpoogpoppsamensturing.

	 De	kanteling	van	professionals

Uitphetponderzoekpblijktpdatperpnietpduidelijkpispafgesprokenpwatpdeppartijenponderlingp
vanpelkaarpverwachten.pDitpleiddeperptoepdatpJES,pofpinpiederpgevalpeenpafvaardigingpvanp
JES,pzopontevredenpwaspoverpeenpdeelpvanpdepgebodenphulpverleningpdatpJESperpeenppuntp
achterpzetten.pHiernapheeftpJESpeenpeigenpsociaalpwerkerpaangesteld,peenpoud-bewonerp
enpvanpoorsprongpookpsociaalpwerker.pVolgenspverschillendeprespondentenpwerktpdezep
nieuwepopzetpbeter,pomdatpzijpmeerptijdpheeft,pdaadkrachtigerpoptreedt,pdepbewonersp
enphunpsituatiepbeterpkentpenpdepbewonersphaarpmeerpvertrouwenp(ookpdoorphaarpeigenp
achtergrond).pVanuitpdieppositiepkanpzijpookpbeterpdepsamenredzaamheidpvanpdepgroepp
versterken,pdoorpdepkrachtenpvanpbewonerspmetpelkaarptepverbinden.pErpzijnpwelpenkelep
bezwarenpaanpdepconstructie:pzepheeftpgeenpofpweinigpcollegialepondersteuningpvoorprug-
gespraakpenperpispniemandpomphaarptepvervangen,palspdatpnoodzakelijkpmochtpzijn.pOokp

36p pDeponderzoekersphebbenpditpaanpdenplijvepondervonden,pziepookphoofdstukpzes.p
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deptoegangptotporganisatiespispbeperkt.pSommigepbewonerspblijven,pmedepvanwegepdezep
redenen,pklantpvanpdepoorspronkelijkephulpverleners.p

Hetpispopvallendpdatpdepverschillendepprofessionalspnauwelijkspcontactpmetpelkaarp
hebben.pVoorpeenpgedeeltepisphiervoorpuitpprincipiëlepoverwegingenpgekozen,pompzoptep
voorkomenpdatpbuitenpJESpompdepprofessionalsphetpwelpevenpzoudenpbeslissen.pVolgensp
sommigeprespondentenpzoupdezepvreesptepondervangenpzijnpgeweestpdoorpinpaanwezig-
heidpvanpJESptepoverleggen,pvoorpdeprestpwordtperphiervoorpgeenpeenduidigepverklaringp
gegeven.p

InpdepbijdragepvanpMarcpenpAdripwordtpalpaangegevenpdatperpzowelpindividueelpalsp
groepsgewijzepondersteuningpwordtpgeboden.pWaarpdepnadrukpoppgelegdpwordtpenpinp
welkepsituatie,pispeenpnauwpluisterendpproces.pDitpvereistpvanpdepprofessionalpdatpdezep
eenpsterkepsamenwerkingsbandpmetpdepbewoner(s)pheeftpenphoudt,pwaarbijpsprakepispvanp
wederzijdspvertrouwenpenpwaarpaanpbeidepkantenpruimtepispompfoutenptepmaken.pDaarbijp
volgtpdepprofessionalpdepbewoner(s),penpkijktpwaarpondersteuningpnodigpispenpwaarpjuistp
niet.pHetpgaatpdanpduspnietpompvraagsturingpofpaanbodsturing,pmaarpompgezamenlijkep
productie.p

	 De	kanteling	van	de	organisatie

DepverhoudingptussenpJESpenpHVO-QueridopenptussenpJESpenpandereporganisatiespispnietp
depfocuspgeweestpvanpditponderzoek,pmaarpwelpmetpverschillendepbetrokkenenpbespro-
ken.pDepingewikkeldheidpvanpdezepverhoudingpwordtpduidelijkpinpdezepquotepvanpeenp
bewoner:p“Wepzijnpgeenpcliënpten,pmaarpmogenpbijvoorbeeldpdepDienstpWerkpenpInkomenp
alleenpbellenptijdensphetpspreekuurpvoorpcliënten”.pHetpispvoorpbewonerspvanpJESpvanp
belangpdatpzijpmeerpduidelijkheidpkrijgenpoverphunphandelingsruimte.pDitppastpbijpdepten-
denspvanpdecentralepaansturingpbinnenporganisaties.pAndersompisphetpookpbelangrijkpdatp
JESpeenpduidelijkerpmodelpvoorpbesluitvormingpkrijgt.p

	 Verdere	ontwikkeling

Depuitkomstenpvanphetponderzoekpzijnpinptweepaansluitendepsessiespbesproken.pInpdepeer-
stepsessiepmetpdepbewonerspvanpJESpenpmedewerkerspvanpHVO-Queridopenpaansluitendpinp
deptweedepsessiepmetpallepbijpJESpenphetponderzoekpbetrokkenen.pDepopenheidpvanpallep
professionalspdroegpbijpaanpdepmogelijkheidpompeenpgezamenlijkplerenpverderptepbrengen.p
Hetpzoupeenpbijeenkomstpvanpdepcommunity of practicepgenoemdpkunnenpworden,peenp
forumpwaarpdepverschillendepbetrokkenenpelkaarpontmoetenpenpervaringenpuitwisselen.p
Erpzijnpinzichtenpontstaanpenpdepbandenpmetpdepverschillendeporganisatiespzijnpnapdezep
bijeenkomstpweerpaangetrokken.pTijdenspdepbijeenkomstpkwampdanpookpduidelijkpnaarp
vorenpdatperpbehoeftepwaspaanpeenpstructurelepcommunitypofppractice.pDaarmeephaddenp
problemenpveelpeerderpgesignaleerdpenpopgepaktpkunnenpworden.pDepzelfreflectiepvanpdep
professionalsptijdenspdepvalidatiepbrakphetpgesprekpopenpenpboodpmogelijkhedenpoppdep
inhoudpvanphetpzelfbeheerpinptepgaan.p
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Allepbetrokkenenp(bewoners,pprofessionals,pmanagers)pwordenpdoorpdepaanrakingp
metpelkaarpenpdeprolverschuivingenpgestimuleerdpenpgedwongenpomptepleren.pHierbijpisp
regelmatigpsprakepvanpgrenservaringen.pGrenservaringenpzijnppijnlijkepervaringen,pwaarinp
jepeenpgevoelphebtptepkortptepschieten.37pDitproeptponzekerheidpenpnegatievepemotiespop.p
DepgrenservaringpdiepdepbetrokkenenpbijpJESphebbenpzijnpsomspzopexplosiefpdatpcontactenp
verbrokenpworden.pDitpkanpvoorpbewonerspeenpterugvalpbetekenenpenpvoorpprofessionalsp
leidenptotpeenpmogelijkepverbrekingpvanphetpcontact.pEenpgezamenlijkepleerervaringplijktp
overpalgemeenpmoeilijk,pmedepomdatpstructureelpvertrouwenp(nog)pontbreekt.p

	 Competenties	van	professionals	en	bewoners	

ZoalspaangegevenpgaatphetponderzoekpinpdepWmo-werkplaatspprimairpoverpdepcompeten-
tiespvanpdepprofessionals,pbijpJESpwordenpdaarpookpdepcompetentiespvanpdepbewonerspaanp
toegevoegd.pUitphetponderzoekpblijktpdatphetpwantrouwenpvanpdepbewonerspdiepgewor-
teldpispenpregelmatigpdepkoppopsteekt.pEenpoudpbewonerpverwoordtphetpalspvolgt:p“Jepbentp
erpgewoonpomdatpjeperpwilpzijnp(present).pOmdatpjepbetrokkenpbentpvanuitpjezelf….Alspjep
gewoonpjezelfpbentpenpeerlijkpbentpenpjepnietpmeerpvoordoetpdanpjepbent.pWantpjepbentp
ookpnietpmeer,palleenpjepkuntpietspmeer.” Hetpispbelangrijkpdatpdepprofessionalp“betrok-
kenpis”,p“betrouwbaar”,p“doetpwatphij/zijpzegt”,p“presentpis”penp“aansluitpoppdepvraagpvanp
bewoners.”p

“Eigenpgrenzenpkunnenpaangeven”pispookpeenpbelangrijkepcompetentie.pDepprofessi-
onalpmoetpinpstaatpzijnp“actiefpoppdephandenptepzitten.”pOmpdatpgoedpuitptepvoerenpisphetp
volgenspbewonerspvanpbelangp“enigepkennisptephebbenpvanpdepdoelgroep.”pOokp“kennisp
vanpgroepswerk”pispnodig.pDaarbijpisphetpookpvanpbelangpwelp“actiefptepinterveniëren”palsp
ditpbijdraagtpaanphetpverwervenpvanpeigenpregiepvanpdepbewoners.pHetpispookpvanpbelangp
datpdepprofessionalpmiddelsp“zelfreflectie”pinpstaatpispzijnpeigenphandelenponderpdeploepp
tepnemen.p

Bewonerspzijnpnietpalleenpwantrouwendpnaarpdephulpverleningpmaarpookpnaarpelkaarp
enpnaarpdeporganisatiepJES.p“Betrouwbaarheid,”pdoenpwatpjepbelooftpenpgeenpzakenpachterp
elkaarsprugpompdoenpispdanpookpvanpgrootpbelang.p“Jezelfpzijn,”pwantpalspjepnietpauthen-
tiekpbent,pdanpwordtpdatpsnelpopgepiktpdoorpanderepbewoners,pwatphetpwantrouwenpver-
groot.pInpstaatpzijnpdingenptepkunnenpdoenpenpregelen,pdiepinpeenpgewoonphuishoudenp
ookpmoetenpgebeuren.pOokpinpeenpgewoonphuishoudenpzijnperpdingenpdiepjepzelfpmis-
schienpnietpkunt,pookpdanpmoetpjepinpstaatpzijnphulppinpteproepen,pditpgeldtptevenspvoorp
bewonerspenpdeporganisatiepvanpJES.pBelangrijkpispdatpmensenpvoorpelkaarp“presentpzijn”,p
elkaarp“omphulppvragen”penp“aandachtphebben”pvoorpelkaar.p“Zelfreflectie”pispnoodzake-
lijkpvoorphetpfunctionerenpbinnenpJES.pTijdensphetponderzoekpispgeblekenpdatpbewonersp
welpgoedponderpwoordenpkunnenpbrengenphoephetpzitpbijpdepander,pmaarpdatpmaarpeenp
enkelingpookpbereidpispnaarpzichzelfptepkijken.p

Veelpdak-penpthuislozenpzijnpdoorphetpzwervenpeenp(groot)pdeelpvanphunpsocialepnet-
werkpkwijtgeraakt.pDepbewonerspzijnpsomspvoorpeenpdeelpelkaarspsocialepnetwerk.pHetp

37p ZiepvoorpeenpuitgebreiderepuitwerkingpvanpditpconceptpWietskepMiedemap&pMartinpStam,p2008



Samensturingpinpdepmaatschappelijkepopvangp 37

gebrekpaanpprivacypinpJESpmaaktpdatpbewonerspweinigpbezoekpkrijgen.pAlspmensenpnaarp
eenpsatellietwoningpverhuizen,pkanpdepeenzaamheidptoeslaan.pDaarompisphetpvanpbelang
datpjepinpstaatpbentpjepdoorpanderenp(medebewoners,pmaarpookpprofessionals)pteplatenp
helpen,penpompsteunpvragenpalspdatpbijpdraagtpaanpjepontwikkeling.

	 Voortgaande	ontwikkeling	

OndertussenpispbijpJESpeenpondersteunerpinpdienstpdieppresent is.pBovendienpisphetpcon-
tactpmetpdepoorspronkelijkephulpverleningpweerphersteld,pmedepomdatpdepeigenpsociaalp
werkerpheeftpaangegevenpnietplangerpdoorptepwillenpgaanpmetpdepbegeleiding.pDepwijzep
waaroppzelfbeheerpwordtpvormgegevenpispenpblijftponderwerppvanpgesprek,ponderpanderep
tijdenspdepvergaderingenpdiepweerpzijnphervat,pmaarpookpinpdepdiversepgesprekkenpdiepdep
onderzoekerspnogpvoerenpmetpbetrokkenenpinpdepperiodepnaphetponderzoek.p

Hetpgevaarpvanponderzoekpdoenpispdatpdepaandachtpvooralpuitgaatpnaarpwatperpnietp
goedpgaat,pzekerpalspjepeenpmethodiekpgebruiktpdiepzichpbehalvepoppresultatenpookp
nadrukkelijkprichtpoppspanningsvelden.pHetponderzoekpvondpookpplaatsptijdenspeenproe-
rigepperiode.pHetpbasisideepvanpJESpispdatpeenpgroeppmensenpdiepmeestalpgerekendpwordtp
totpdepzwaarderepdoelgroepen,pdak-penpthuislozen,pinpzelfbeheerpwoont.pVoorpveelpmen-
senpdiepJESpnietpkennenpleidtpditptotpverbazingpenpwaarderingp(diepookpwijpalsponderzoe-
kersphebben!).pNietpiedereenpkanpinpJESpwonen,pmaarpzijpdiepdatpwelpkunnen,pgebruikenp
JESpalspsnelwegpvoorphunpontwikkeling.
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Hoofdstukp2

Levenpenpwerkenpinpeenpgroeppenpeenpgroepsvoorziening

Voorpdatpwepingaanpoppdepkantelingpvanpcliëntenpenpprofessionals,pisphetpeerstpnodigpomp
depinvloedpvanphetplevenpenpwerkenpinpeenpgroepptepbeschrijven.pInpdepinleidingpbeschre-
venpwijpalpdatphetpwerkenpinpeenpresidentiëlepsettingpweinigponderbouwdpis.pDepliteratuurp
overphetpwerkenpmetpgroepen,pispvooralpgerichtpoppgroepsdynamicapenpgroepsprocessen,p
enpalgemeneporganisatiekennispoverphetpwerkenpinpeenpinstituut.pMaarpeenpsamenhan-
gendepbenaderingpvanphetpwerkenpinpeenpresidentiëlepomgevingpontbreekt.pHetpgroepsa-
spectpwordtpverwaarloosdpinpliteratuurpoverphulpverleningpinpeenpresidentiëlepsetting,phetp
wordtpgezienpalspgegeven.pHetpdagelijksplevenpwordtpnietpalsponderdeelpvanpdepbehande-
lingpofpondersteuningpgezien.pErpispzeldenpaandachtpvoorpdeprolpdiepcliëntenpvoorpelkaarp
kunnenpspelen.38pDaarmeepwordtpeenpgrotepbronpvanpherstelkrachtpgemist.

Inpditphoofdstukpwordtphierpwelpexplicietpoppingegaan,pinpdriepdelen.pInphetpeerstepdeelp
besprekenpwepdepgevolgenpvanphetpwerkenpenplevenpinpeenpresidentiëlepomgeving.pInphetp
tweedepdeelpkijkenpwepnaarphetpgroepsprocespenpconflicten.pInphetpderdepenplaatstepdeelp
beschrijvenpwepoppwelkepwijzepoppbasispvanpdepeersteptweepdelenpdoorpbewonerspenppro-
fessionalspvormpgegevenpkanpwordenpaanpsamensturingpenpsamenredzaamheid,pdaar-
meepdepongebruiktepkrachtpvanpdepgroeppbenuttend.pDaarbijphoortpdepvraagphoepgroeps-
werkerspdeponderlingepverbondenheidpenphetpuitwisselenpvanpervaringenptussenpcliëntenp
kunnenpstimuleren.pHoepzorgpjepervoorpdatpbewonerspoppelkaarspleefwereldpaansluiten?p

MinkepDijkstrape.a.pgevenpinphunpbijdragepeenpvoorbeeldpvanpsamenredzaamheid:p
depPeerpDrivenpInterventionp(PDI),pofwelpdepmethodepwaarmeeplotgenotenpgestimu-
leerdpwordenpompelkaarptephelpen.pInpeenpbijdragepvanpdepWmo-werkplaatspuitpGronin-
genpbeschrijftpGeertjanpEmmensphoepinpCampuspDieppjongerenpproberenphunplevenpweerp
oppdeprailsptepkrijgenpopphetpgebiedpvanpwonen,plerenpenpwerken.pDaarbijpgaatphijpinpopp
thema’spalspregie,psteunbronnenpenphuisregels.pRenépMolpbeschrijftphoepinpHetpCatharij-
nehuis,peenpdagopvangpvoorpdak-penpthuislozen,pgewerktpwordtpmetpdeppresentiebena-
dering.p

	 Samenleven	en	werken	

On the characteristics of total institutions vanpErvingpGoffmanpispeenpveelpgebruikteppubli-
catiepalsphetpgaatpomphulpverleningpinpeenpresidentiëlepinstelling.pDitpessaypgaatpoverpdep
invloedpvanpinstitutenpoppmedewerkerspenp(vooral)pcliënten.p39pGoffmanpbeschrijftpinsti-
tutenpvoorpresidentiëlepzorgpalsphybride,pergensptussenpeenpgemeenschappenpeenpbureau-
cratischeporganisatiepin.pCliëntenpwonenperpinpgemeenschappenpwaarinpgrotepdelenpvanp
hetpdagelijkseplevenpvolgenspregelspgeorganiseerdpzijn,phoeplaatpontbijten,phoeplaatpnaarp
buiten,pnaarpbinnen,pnaarpbed,petc.p

38p OlgapHouweling-pMeijsersp&pKeespVisser,p1988

39p 1961
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Kenmerkendpispdatpinstitutenpnaarpbuitenptoepeenpimagopuitstralenpdatpberustpopp
eenprationeelpdoelp(herstel,pzorg,popleiding)pmaarpinpdeppraktijkpveelalpniet,pofpbeperkt,pzop
fungeren.pDeptegenstellingptussenphetpofficiëlepdoelpvanpdeporganisatiepenpdepconstantep
behoeftepaanpefficiënterpwerkenpmetpminderpmiddelen,pzorgtpvoorpeenpbehoeftepaanp
gemakkelijkepverwerking.pCliëntenpdiepspecialepaandachtpnodigphebben,pofpnietpmeewer-
ken,pvertragenphetpproces.pDaarompwordenpwensenpenpbehoeftenpvanpcliëntenpgelabeldp
alspafwijkendpgedrag.40pZoalspSharonpKeigherpstelt:p“institutenpbestraffenpniet-meewer-
kendpgedrag,pofpzepdatpnoupwillenpofpniet.”41pVanpverschillenptussenpcliëntenpwordtphetp
veiligstepgemiddeldepgenomen.pAlspdepéénpwelpzelfstandigpnaarpbuitenpkan,pmaarpdep
anderpniet,pzalpdepdeurpoppslotpmoetenpenpkunnenpzepbeidenpnietpzomaarpnaarpbuiten.42p

InpditpgedeeltepwordtpdepanalysepvanpGoffmanpgebruiktpomptepkijkenpnaarphetplevenp
inpenpwerkenpmetpeenpgroep.pEerstpvanuitphetpperspectiefpvanpdepbewoner,pdaarnapvanuitp
hetpperspectiefpvanpdepprofessional.pInphetpderdepdeelpwordtpgekekenpnaarpmogelijkhe-
denpomphospitaliseringpvanpcliëntenpenpprofessionalsptepbestrijden.p

Leven	in	een	groep	en	met	regels	
Voorpveelpcliëntenpzalphetplevenpinpeenpgroeppeenpuitdagingpzijn,pzekerpinpdepeerstepperi-
ode.pHetplevenpinpeenpgroeppbetekentpweinigptotpgeenpprivacyphebben,pjepmoetenpverhou-
denptotpdepgroep,ptepmakenphebbenpmetpveelppersonenpdiepzichpmetpvanpallespbemoeien,p
zowelpmedecliëntenpalspgroepswerkers,penpgedwongenpwordenpompbasisvrijhedenpalsp
zelfpbeslissenpwanneerpjepthuiskomtpofpwanneerpjepeet,popptepgeven.pErvingpGoffmanpsteltp
datpveelpcliënten,pomphunpzelfbeeldpenpgevoelpvanpzelfsturingptepbehouden,pgaanptegen-
werken43,panderenpnoemenpdatp“reactance.”44pDitpisphetpprincipepwatpiedereenpkent,palspjep
ietspdoorpeenpanderpopgelegdpkrijgt,phebpjeperpalpminderpzinpin,pdanpwanneerpjeperpzelfpvoorp
zoupkunnenpkiezen.pZoalspeenpondersteunerpvanpJESpstelt:p“levenpinpeenpgroeppvereistpeenp
behoorlijkeptijdsinvesteringpenpompkunnenpgaanpmetpfrustratie,penpdatpispnietpiedereenp
gegeven.pDatpgeldtpduspookpvoorpdak-penpthuislozenpdiepmisschienpgemiddeldpverhou-
dingsgewijspnogpwatpkwetsbaarderpzijn.”

Huisregelspzijnpvaakponderwerppvanpdiscussie,ponderlingptussenpmedewerkerspenptus-
senpmedewerkerspenpcliënten.pWanneerpmaakpjepeenpuitzondering?pHetpscheldenpvanpdep
enepcliëntpispbijvoorbeeldpnietphetzelfdepalsphetpscheldenpvanpeenpander.pLeefafsprakenp
(hoeplaatpeten,phoeplaatpstilte,phoeplaatphetplichtpuit,petc.)pzijnp(bijnapaltijd)pnodigpalspjepinp
eenpgroeppleeft.pTeveelpregelspbeperkenpdepindividuelepvrijheidpenpdepmatepwaarinpjepjepalsp
individupverantwoordelijkpkanpvoelenpvoorpjepeigenplevenpenpdepdingenpdiepdaarinpgebeu-
ren,pdepinterneplocuspofpcontrol.pSommigepcliëntenphebbenpregelspenpstructuurpnodig,p
anderenpkunnenpjuistphelemaalpnietptegenpregels.pVoorpbeidepcliëntgroepenpgeldtpdatpzep
zullenpmoetenplerenplevenpmetphetpfeitpdatperpregelspzijnpenpdatpdaarpsomspvanpafgewekenp
wordt.p

40p pErvingpGoffman,p1961

41p 1992,ppp.p188p(vertalingpdoorpMH)

42p ZiepbijvoorbeeldpookpLiespGualthériepvanpWeezelp&pKeespWaaldijk,p2004

43p 1961

44p JackpBrehm,p1966
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Erpwordtpregelmatigpgesteldpdatpcliëntenpinpeenpresidentiëlepvoorzieningphospitalise-
renpofpinstitutionaliseren.pHiermeepwordtpbedoeldpdatpcliëntenpzichpaanpassenpaanphetp
levenpenpoverlevenpinpeenpvoorziening,pbijvoorbeeldpdoorpzichpafhankelijkpofpafwachtendp
opptepstellenpnaarpregelspenpgroepswerkers.pDitpmaaktphetpinptoenemendepmatepmoeilij-
kerpvoorphenpompbuitenpdepvoorzieningpzelfstandigptepfunctionerenpenpbeperktpdepmoge-
lijkheidpompzelfpvormptepgevenpaanphetpeigenpleven.pDitpkanpschadelijkpzijnpvoorphetpzelf-
beeld45.

Werken	in	een	groep	en	met	regels	
Alspgroepswerkerpbenpjepeigenlijkp“werker-in-de-leefsituatie”46,pjepparticipeertpinphetp
dagelijksplevenpvanpbewonerspenpzalpjepdaartoepmoetenpverhouden.pUitpeigenponderzoekp
blijktpdatpvoorpsommigepgroepswerkerspdephuiselijkepsfeer,pwaarpcliëntenpenpprofessio-
nalspamicaalpmetpelkaarpomgaan,pdephulpverleningpkanpbemoeilijken.47pVanpgroepswer-
kerspwordtpverwachtpdatpzijpzichpopstellenpalsp“interactionelepduizendpoten”48, diepper-
manentpkunnenpschakelenptussenpverschillendepaspectenpvanphunpwerk,pafhankelijkpvanp
watpzichpvoorpdoet. 

Inpdepmaatschappelijkepopvang,penpanderep residentiëlephulpverlening,phebbenp
groepswerkerspeenpdubbelepverantwoordelijkheid.pZijpmoetenpenerzijdspfaciliterendp
enpgroeibevorderendpwerkenpenpanderzijdspdepordepbewaken.pDitpispeenpingewikkeldep
belemmeringpvoorpsamensturingpenpherstelpenpmedepoorzaakpvanpdepeerderpbeschrevenp
hospitaliseringpvanpcliënten.pDepoorzaakpvanpdepdubbelepverantwoordelijkheid,pleidtptotp
eerderpgenoemdephuisregelspofpleefafsprakenpenphetpnalevenpdaarvan.pSommigepvanpdezep
huisregelsphebbenpeenpagogischepinslag.pZepzijnpgerichtpopphetpbiedenpvanpstructuurpenp
grenzenpaanpbewoners,pterpondersteuning.pAnderepzijnpvooralpgerichtpopphetpbewakenp
vanpdeporde,pjepkuntpnietpmetpvijftigpcliëntenpoppallemaalpverschillendepmomentenpeten.p
Eenplaatstepgroeppregelspispnodigpdoorpeenpgebrekkigeporganisatiepvanphetpwerk,pwaarpdep
eerderpbesprokenpErvingpGoffmanpookpuitgebreidpoverpheeftpgeschreven.pErpispinpsommi-
gepgevallenpbijvoorbeeldp’spavondspnietpgenoegppersoneelpompzowelpdepdeurpalspdepgroepp
inpdepgatenptephouden,pduspmoetpiedereenpvoorpeenpbepaaldeptijdpbinnenpzijn.pOfpdoorpdep
mengingpvanpdoelgroepenpmoetenpcliëntenpgelijkpbehandeldpwordenpterwijlpzijpdatpnietp
zijn.pRegelspbiedenphouvastpinponzekerepsituaties,pmaarpbeperkenpmaatwerk.p

Depgevolgenpvanpdepdubbelepverantwoordelijkheidpzijnpnietpalleenpmerkbaarpvoorpdep
bewoners,pmaarpookpvoorpdepprofessionalspzoalspRokuspLoopikpbeeldendpbeschrijft,palsp
hijpterugdenktpaanpzijnpervaringenpalspmedewerkerpoppeenppsychiatrischepafdeling:p“Hetp
isperpslechtptoeven,pzowelpvoorppatiëntenpalsphulpverleners.pBinnenpluttelepjarenpontwik-
kelpjeptallozepblindepvlekken,pwaardoorpjephetpleedpaanpjepvoorbijploopt,pnietpmeerpkuntp
ofpwiltpzien.pWeldrapzitpjepookpalspwelwillendphulpverlenerpletterlijkpopgeslotenpinpeenp
systeempwaaruitpgeenpontsnappenpmogelijkpis.pvoorpjephetpweetpbenpjepdrukpdoendepdep
ordepenprustptepbewarenpenprestpjepnietspanderspdanpbrandjes te blussen,pjepteprichtenpopp
45p Ziepook:pErvingpGoffman,p1961

46p LiespGualthériepvanpWeezelp&pKeespWaaldijk,p2004,ppp.6

47p MaxpHuber,p2011

48p AnnemiekpHarderpe.a.,p2006,pgeciteerdpinpLeoniekepBoendermakerpe.a.,p2010,ppp.p7
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afwijkendpgedragpenpoppdatgenepwatpmensenpnietpmeerpkunnen.”49p
Groepswerkerspmoetenpbeheersen,pmaarpkunnenpalleenphulpverleningpbiedenpalspcli-

entenpdatpzelfpvragenp(eigenpregie).pInpdiepzinpbestaatphetprisicopdatphetpcontactpvooralp
negatiefpis,pomdatpcliëntenpgemotiveerdpmoetenpzijnpvoorppositiefpcontact,pwatplangpnietp
altijdpzopis.50pDaarbijpkomt,pnegatiefpgedragpvanpcliëntenproeptpnegatievepreactiespoppwatp
weerpnegatiefpgedragpstimuleert,petc.51pErpispmeestalpweinigptijd,pwatpditpprocespnogpver-
derpversterkt,pomdatpnegatiefpgedragpzichpmoeilijkerplaatpnegerenpdanppositiefpgedrag.p

Eenpaspectpdatphierbijpkomtpisphetpgeïnstitutionaliseerdepgedrag,pwaarbijpzowelpcli-
entenpalspprofessionalspvastpkomenptepzittenpinphunpgedragspatronen.pNietpalleenphetp
gedragpvanpcliëntenpwordtpgereguleerdpdoorphetpverblijfpinphetpinstituut,pookpprofessi-
onalspworden,pmetpzachtepofphardephand,pgestimuleerdpompdepregelspenpproceduresptep
volgen.pZodrapeenporganisatiepeenmaalpoppeenpbepaaldepmanierpwerktpenpdepdeelnemersp
aanpdatpinstituutp(inpditpgevalpdepgroepswerkerspenpcliënten)pzichpdaaraanpaangepastp
hebben,pblijktphetpergpmoeilijkpompdatpnogptepveranderen,pzekerpalspindividu.52pDitpisptep
zienpinpuitsprakenpals:pzo doen we het altijd, zo doen we het nooit, zo werken wij hier,petc.p
Ditpispveelalpeenpcopingpstrategie,pvoorphetpompkunnenpgaanpmetpdepstress,pdepbeperktep
middelenpenpmetpdepvaakpmoeilijkepsituatiespmetpcliënten.pGeïnstitutionaliseerdeppro-
fessionalspwerkenpmeerpoppbasispvanpverwachtingenpenpervaringen,pdanpoppbasispvanphunp
professionaliteit.pHetplangpwerkenpinpeenpinstituutplijktpinpeenpaantalpgevallenptepleidenp
totp“professioneelpcynisme”53,peenpbeperktpgeloofpinpdepmogelijkheidpveranderingptepkun-
nenpbewerkstelligen.pHetpgevolgplijktpsomspdatpcynischepprofessionalspenpzorgmijdendep
cliëntenpelkaarpinpdephoudgreepphouden.pErptreedtp“zorgverlamming”54 op.pDepprofessio-
nalpverwachtpnietspmeerpvanpdepcliëntpenpandersom.p

Omgaan	met	hospitalisering	van	cliënten	en	professionals
Hospitaliseringpkanpcliëntparticipatiepenpherstelpinpdepwegpstaan.pAndersompkanpcliënt-
participatiepenpeenppersoonlijkepbenaderingphospitaliseringptegengaan,pdoorphetpgevoelp
vanpmens-zijnptepversterken,pzoalspwepzienpinpverschillendepbijdragen55penpeenpopmerkingp
vanpeenpgroepswerker:p“hetpzijnpjuistpdepmomentenpdatpikpnikspvanpdepcliëntpnodigpheb,p
datpwepdepbestepgesprekkenpvoeren.” 

MartinpWolinspenpYochananpWozner56ppleitenpervoorpompresidentiëlepinstellingenp
actieverpalspleergemeenschapptepbenaderen,pbijvoorbeeldpzoalspsportinternatenpbeke-
kenpworden.pOppdiepmanierpkanpgekekenpwordenpnaarpwatpwerkzamepenpnietpwerkzamep

49p RokuspLoopik,p2009

50p pZiepookpEvelienpTonkensp&pJanpWillempDuyvendakp(2001),pdiepditpdilemmapalpeerderpsignaleerdepvoorphetp

outreachendpsocialepwerkpinphetpalgemeen

51p LeoniekepBoendermakerpe.a.,p2010

52p pOverpditponderwerpp ispeenppaperp inpvoorbereiding,pziepbijvoorbeeldpookpErvingpGoffman,p 1961p&pSharonp

Keigher,p1992.p

53p KarinpGeuijenpe.pa.,p2010,ppp.p17

54p GertpSchout,p2007

55p pZiepookpeenppilotpdiepbeschrevenpispdoorpKarinpSok,pMarthapTalmap&pPetrapvanpLeeuwen-denpDekkerp(2006),p

waarinpzijpditpprocespconstateren

56p 1982,pgeciteerdpinpLiespGualthériepvanpWeezelp&pKeespWaaldijk,p(2004),pziepook:pYochananpWoznerp(1990)
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elementenpzijnpbinnenpresidentiëlepvoorzieningen.pEenpbelangrijkepsuccesfactorpispbij-
voorbeeldpdatpeenpinstituutpmoetpaansluitenpbijphetpniveaupvanpbewoner:palleenpdaarp
ondersteunen/overnemenpwaarphij/zijpdatpzelfpnietpkan,pwaarbijpdepeerderpgenoemdep
participatieladderpeenphulpmiddelpkanpzijn.p

Omptepkunnenpgroeienpalspcliëntpisprespectpvoorpdepeigenpindividualiteitpnodig,pnetp
zoalspdepmogelijkheidpjeptepverbindenpmetpdepander,pmetpzoveelpmogelijkpregiepoverpeigenp
leven.pInpresidentiëlepvoorzieningenpisphetpnietpaltijdpmogelijk,pmaarphetpmoetpwelpzop
veelpmogelijkpgestimuleerdpworden.pDepparticipatiepvanpcliëntenpkanpvergrootpwordenp
doorpactiefpvraaggerichtpenpvraagverhelderendptepwerkenpenpzoveelpmogelijkpruimteptep
biedenpvoorpinitiatievenpvanpbewoners.pDaarnaastpkunnenpcliëntenpbetrokkenpwordenp
bijpdepbesluitvormingpoverphoepomptepgaanpmetpschaarsepmiddelen,pbijvoorbeeldpbegelei-
dingstijd:phoepzetpjepdiephetpbestepin?p

Depregelspdiepveelalpalspbeperkingpwordenpervaren,pkunnenpeenpinstrumentpzijnpvoorp
hetpstimulerenpvanpontwikkeling.pInpsommigepvoorzieningenpwordenpdepregelspbijvoor-
beeldpsamenpmetpdepbewonerspopgesteld,pvolgensphetpprincipe:phoe wil je dat er met jou 
wordt omgegaan? Ga dan ook zo met anderen om. Hetpkomtpvoor,pdatpregelspgebruiktpwor-
denpomphetpgesprekpuitpdepwegptepgaan,phet is nou eenmaal zo,pterwijlpzepjuistpgebruiktp
zoudenpkunnenpwordenpomphetpgesprekpaanptepgaan,pindividueelpofpmetpdepgroep.57pInpditp
gesprekpkanpgeprobeerdpwordenptepachterhalenpwatperpachterphetpverzetptegenpeenpregelp
zit,pligtphetpaanpdepregel,pofpligtphetperpaanpdatpjephempnietpzelfphebtpkunnenpbepalen,pofp
gaatphetpoverpdepmanierpwaaroppdepregelpgecommuniceerdpwordt?

Hetplevenpinpeenpgroepsvoorzieningpkanpeenpbeperkingpzijnpoppdepontwikkelingpvanp
cliënten,pmaarpgroepswerkerspkunnenpditptegengaan.pDitpvereistpvanpgroepswerkerspwelp
eenphogepmatepvanpprofessionaliteit.pIntervisiepkanpeenpbelangrijkpmiddelpzijnpompelkaarp
tepstimulerenpompafstandptepnemenpenpruimteptepbiedenpvoorpverwerkingpenpleerproces-
sen.pInpo.a.pdepbijdragenpvanpFerdinandpvanpdepVelde,pMarcpRäkerspenpGeertjanpEmmensp
enpinphoofdstukpvijfpzalpditpnogpverderptoegelichtpworden.p

	 Groepsproces	en	groepsconflicten

Hetpdoelpvanpeenpgroepsvoorzieningpispinpessentiep(ofpzoupdatpmoetenpzijn)phetpcreërenp
enpstimulerenpvanpeenpbeter,“helpender”penp“groeibevorderend”58 leefklimaat,pgebaseerdp
oppeenppassendpevenwichtptussenpstructuurpenpvrijheid,pacceptatiepenpsturingpenpmeerp
vanpdergelijkepspanningen.pDepopdrachtpispduspnietpomphetpéénpofphetpanderptepstimule-
ren,pmaarpompeenppassendpevenwichtptepvinden.pNettypJongepier,pMaschapStruijkp&pPeerp
vanpderpHelmponderscheidenpdriepkernprincipes:p“veiligheidpenpondersteuningpbieden,p
ruimtepscheppenpvoorplerenpenpontwikkelen,penpregelspenpgrenzenpstellen.”59 

p Bijphetpvindenpvanpditpevenwichtpzijnpinzichtenpinpdepgroepsprocessenpzinvol,p
andersompkunnenpdezepgroepsprocessenpbelemmerendpwerken.pHetpgroepsprocespkanp

57p LiespGualthériepvanpWeezelp&pKeespWaaldijk,p2004

58p LiespGualthériepvanpWeezelp&pKeespWaaldijk,p2004,ppp.p50penppp.p267

59p 2010,ppp.p12-13
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beïnvloedpwordenpopphetpniveaupvanphetpindividup(doorphempofphaarpaanptepspreken),popp
hetpniveaupvanpdepgroepp(doorpsamenpietsptepdoen,pofpdoorpsamenpeenpprobleem/span-
ningptepbespreken)penpopphetpniveaupvanpdepstructuurpenpomgeving,pdoorpbijvoorbeeldp
bepaaldepfaciliteitenpofpconditiesptepveranderen.pBelangrijkpispompaanptepsluitenpbijpoplos-
singsrichtingenpdiepvanuitpdepgroeppkomenp(waarpmogelijk)penpdiepkanspbiedenpoppsuc-
ces.60pDoorpoppdezepmanierpdepleefomgevingplerendptepmaken,pwordtphetppotentieelpvanp
hetplevenpinpeenpgroeppbenut.

Omgaan	met	conflicten
Hetpwerkenpinpeenpgroeppkanpspanningenpveroorzaken.pEigenlijkpmoetpjeppermanentp
reflecterenpoppjephandelenpenpbedenkenpwatpdepbestepactiepis,pterwijlpinpdeppraktijkpvaakp
depneigingpispompdirectptepreagerenpenpsomspispdatpookpnoodzakelijk.pHetpispdanpbelang-
rijkpalspcliëntpofpprofessionalpompnaptepdenken,pachterafptepbeschouwenpwatpjepdeed,p
watperpgebeurdepenphoepdatpkwam,pzonderpdaarmeepdepwaardepvanpintuïtiefphandelenptep
willenpontkennen.pZoalsphiervoorpbeschrevenpisphetpcontactpinpeenpopvangsettingpveelp
intensiever,pjephebtpalspcliëntenponderlingpenpalspcliëntenpenpprofessionalsphetpmetpelkaarp
tepdoen.pJepzietpelkaarpveelp(zekerpinpvergelijkingpmetpambulantephulpverlening)penpalsp
bewonerpzijnperpmeestalpnietpveelpanderepplekkenpwaarpjepheenpkanpgaan.p’spAvondspzitpjep
weerpmetpelkaarpaanptafel.pDatpmaaktphetpuitenpenpoplossenpvanpconflictenponderlingpenp
tussenpprofessionalspingewikkeld.pHetpispmoeilijkerpompeenpstapjepterugptepdoen.61

Inpveelpgevallenpzijnpcliëntenpindividueelpgericht,phetgeenpdep“tragediepvanphetp
gemeenschappelijke”62ptotpgevolgpkanphebben,piedereenpheeftpbelangpbijphetpgemeen-
schappelijke,pmaarpniemandpheeftpbelangpbijptepdragenpaanphetpgemeenschappelijke.p
Metpanderepwoorden,pallepbewonerspvanpeenpvoorzieningphebbenperpbelangpbijpdatpdiep
voorzieningperpis,pmaarphetpispvoorpniemandpvanpdirectpeigenpbelangpomperpaanpbijptepdra-
gen,pzolangpanderenpdatpwelpdoen.pOfpzoalspeenpbewonerpvanpJESphetpzei:“Ikpbenpnietpvanp
planpompeenphooppdingenptepdoenpvoorpiemandpdiepdenktpdatphijpinpeenphotelpzit.pDaarp
hebpikphelemaalpgeenpzinpin.”p

Hetpispbelangrijkpompdepgroepptepbetrekkenpbijpspanningenpenpproblemenpenpsamenp
eenpoplossingptepzoeken,pompdraagvlakpenpbegrippvoorpdiepoplossingptepkrijgen,pbijvoor-
beeldpalsphetpgaatpomphetpmakenpvanpeenpuitzonderingpoppeenpregel.63pHetpispvanpbelangp
datperpzowelpeenpplatformpalspeenpkaderpvoorpconflictenpwordtpgeboden.pConflictenpzijnp
zowelpeenpkansenbronpvoorpeenpgezamenlijkpleerproces,palspeenprisico.pDoorpverschuivin-
genpinpverhoudingen,pbijvoorbeeldpdoordatpcliëntenpmeerpgaanpparticiperen,pispdepkansp
grootpdatponderhuidsepspanningenpbovenpwaterpkomen,pzoalspFerdinandpvanpdepVeldepinp
zijnpbijdragepbeschrijft.pDepkunstpispompruimteptepbiedenpvoorpdezepspanningenpenpdezep
inptepkaderen,pzodatphetpnietpuitpdephandploopt.64pTegelijkpwaarschuwtpMartijnpKolepinpzijnp
p

60p LiespGualthériepvanpWeezelp&pKeespWaaldijk,p2004

61p ziepook:pKarinpSok,pMarthapTalmap&pPetrapvanpLeeuwen-denpDekker,p2006

62p OorspronkelijkpvanpGarrettpHardinp(1968)

63p LiespGualthériepvanpWeezelp&pKeespWaaldijk,p2004

64p ZiepookpSarahpCarrp(2007)penpEvelienpTonkensp(2008)
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bijdragepnaphoofdstukpdriepdatphetpgevaarlijkpispompdepspanningenpteveelptepgaanpbestrij-
den.pHetpispbeterpompdepbetrokkenenpteplerenpomgaanpmetpdepspanningen.p

BeginpjarenpnegentigpispinpeenphoekpvanphetpvoormaligppsychiatrischpziekenhuispPaolop
PinipinpMilaanpdepstichtingpOlindapopgericht,pdoorpeenppsychiater,psociaalpwerkers,pkun-
stenaarspenp(voormalig)pcliëntenpvanphetpziekenhuis.pSamenpmetpburgerspuitpdepbuurtp
enpanderepgeïnteresseerdenprunnenpzijpeenphostel,peenprestaurant/café,peenpwerkplaats,p
eenpkinderdagbestedingsprogrammapenpeenptheater.pGezamenlijkporganiserenpzijpelkp
jaarphetpfestivalpDa vicino nessuno è normale, watpvertaaldpkanpwordenpals: van dichtbij 
is niemand normaal, ompdepdiversiteitptepvieren.65pTijdenspeenpkortpinterviewpmetpTom-
masopVitale66,pdiepuitgebreidponderzoekpheeftpgedaanpnaarpditpproject,psteltphijpdatpdep
belangrijkstepfactorpvoorphetpsuccespvanpOlindapjuistpdepdiversiteitpvanpdepdeelnemersp
enpdepwederzijdsepacceptatiepis.pDezepsuccesfactorpispbekendpuitponderzoekpnaarplerendep
organisaties.67pDoorphetpconflictpeenpplekptepbiedenpenpdaarmeepinptepkaderen,pwerktep
hetpstimulerendpinpplaatspvanpdestructief.pZoporganiseertpOlindapalpjarenlangpelkepzomerp
eenpprachtigpfestival,pgebruikpmakendpvanpdepkrachtenpvanpiedereenpenpmetprespectpvoorp
iederspeigenaardigheden.p

	 Samenredzaamheid	

Implicietpligtpinphetpprincipepvanpzelfbeheerpenpzelfsturingphetpvoornemenpbeslotenpomp
tepzorgenpvoorpelkaarspwelzijn,pelkaarptepondersteunenpwaarpnodig.pBijpJES,pwaarpinpeer-
stepinstantiepeenpcommunicatiecoachpwaspingehuurdpompdeponderlingeprelatiesptussenp
bewonersptepstimuleren,pbleekphetpmoeilijkpompelkaarspsocialepnetwerkptepgaanpvormen.p
Eenptoenmaligepbewonerpzegtpdaarover:p“Depgrotepbozepbuitenwereldpbegintpbijpdepande-
repindividuenpinpJES.” Hetppubliekelijkpsprekenpoverpeigenpkwetsbaarhedenpbleekpmoei-
lijk.pMogelijkpspeeltphetponderlingepwantrouwenphierbijpeenprol,pdatpbewonerspzichppasp
kwetsbaarpoppkunnenpstellenpalspzijphetpvertrouwenphebbenpdatpditpkan,pwaardoorpeenp
vicieuzepcirkelpontstaat.p

Vanuitponderpanderepdeppresentiebenaderingpispbekendpdatpéénpvanpdepbelangrijk-
stepvoorwaardenpvoorphetpherstellenpvanpvertrouwenpenpsocialepbindingpis:per zijn,plet-
terlijkpenpfiguurlijk,erpoppkunnenpvertrouwenpdatperpiemandpispalsphetpnodigpis.pDezep
benaderingpwordtpcomplexerpomdatphetpwantrouwenptweezijdigp is,p iedereenpzitp inp
hetpzelfdepschuitje.pDaarbijpspelenpthema’spalsp“vraagverlegenheid”,p“handelingsver-
legenheid”penp“acceptatieschroom”68,pdeponzekerheidpoverphetpvragen,paanbiedenpenp
accepterenpvanphulppaanpelkaar.pEenpbegrippwatphierbijphoortpispdepeerderpgenoemdep
“samenredzaamheid”69,psamenpvoorpelkaarpzorgen.pGroepswerkerspdiepdepgroeppgoedp
kennenpkunnenpactiefpsamenredzaamheidpstimuleren,pdoorptegenpPietjeptepzeggen:pp
p

65p LeespookpHeinzpMöldersp(2000)

66p Ditpinterviewpvondpplaatspopp22pjulip2009.pZiepook:pTommasopVitalep(2004p&p2006)

67p LyndapGratton,p2007p

68p LilianpLinders,p2010,pp.195

69p PieterpHilhorst,p2009
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jij kan zo goed eten koken, kan je dat niet aan Jantje leren.pLeoniekepBoendermakerpe.a.p
gevenpeenpoverzichtpvanpeffectievepinterventiespinphetpstimulerenpvanppeerpsupport,p
onderlingepsteunpenpsamenredzaamheid.70p

	 Samenvatting

Inpditphoofdstukpispaandachtpbesteedpaanplevenpenpwerkenpinpeenpgroeppenpeenpgroeps-
voorziening.pHetpontbreektpinpdepmaatschappelijkepopvangpmeestalpnogpaanpaandachtp
voorphetplevenpenpwerkenpinpeenpgroep.pDitpispeenppotentiëlepbronpvoorpherstelkracht,p
maarpalsperpgeenpaandachtpvoorpis,pkanphetpeenpgrotepbeperkingpzijn.pInstellingenpdiep
onvoldoendepbasisfaciliteitenpbiedenp(tepveelpbewoners,ptepweinigpeigenpruimte,ptep
weinigppersoneel,petc.)pstimulerenphospitalisatiepvanpbewonerspenpprofessionals.pDaar-
bijpkomtpdatpnaastpdepvereistepfaciliteitenphetpgroepsprocespoppzichpzelfpeenprolpspeelt.p
Hetpispaanpprofessionalspenpcliëntenpompsamenpeenppositiefpleefklimaatptepontwikkelen,p
waarbinnenpruimtepispompoppeenpopbouwendepmanierpmetpconflictenpomptepgaan.pInp
hetplaatstepdeelpvanphetphoofdstukpispbeschrevenphoepcliëntenpenpprofessionalspsamenp
vormpkunnenpgevenpaanpsamenredzaamheidpenpsamensturingpinpeenpgroepsvoorziening,p
zodatpdepkrachtenpdaarvanpgebruiktpworden.pAansluitendphieroppbeschrijvenpMinkepDijk-
strape.a.peenppilotpwaarbijpbewonerspgestimuleerdpwordenpompelkaarptephelpen,pwaarmeep
hospitaliseringptegenpgegaanpwordtpenpsamenredzaamheidpenpsamensturingpgestimu-
leerdpworden.pGeertjanpEmmenspgaatpinpopphoepbewonerspenpprofessionalspvanpCampusp
Dieppsamenpregiepvoerenpoverpdephulpverlening,pwelkepsteunbronnenpdaarbijphelpenpenp
welkeprolphuisregelspdaarbijpspelen,pdaarbijpaandachtpbestedendpaanpdepinteractieptus-
senphuisregelspenpontwikkeling.pOokpbeschrijftpRenépMolphoepinpHetpCatharijnehuis,peenp
dagopvangpvoorpdak-penpthuislozen,pgewerktpwordtpmetpdeppresentiebenadering,phoepditp
georganiseerdpispenpwelkepconsequentiesphetpheeftpvoor,ponderpandere,pdeskundigheids-
bevorderingpvanpmedewerkerspenpdeprelatiespmetpdepbewoners.p

70p 2010,ppp.p17-22.p
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EenpPeerpDrivenpInterventiepinpdepMaatschappelijkpOpvangp
-pMinkepDijkstra,pChristelpMeijerman,pChantalpGooijer,pDickp
depBruinp&pJean-PaulpGrund

“GisterpwaspikpoppdepVarikstraat-peenpinstellingpvanpHVO-Queridopwaarpwepbinnenkortp
startenpmetpdepPeerpDrivenpInterventie.pToenpikpmepvoorsteldepaanpeenpmedewerkerpenp
verteldepdatpikpvoorphetpprojectpMusketierspkwam,prieppeenpbewonerpvanuitpdepkeuken:p
Gaanpjulliepdatphierpookpdoen?pLeuk!pIkpdoepmee!pHijplichtptoepdatpeenpvriendinpvanphemp
uitphetpMartienpSchaaperhuispmeedoetp(eveneenspeenpinstellingpvanpHVO-Querido)penpzijp
hempoverphetpprojectpverteldpheeft.pLeukpomptephorenpdatphetpprojectpzoponderpdepbewo-
nerspleeft!pHaarpuitlegpheeftphijpgoedpbegrepen.pHijpspoortpeenpmedebewonerpaanpookp
meeptepdoen:p“Ikpgapjoupstimuleren,pzodatpíkpeenpbeloningpkrijg.”p

(veldnotitie M.D.7 april 2011)p

BinnenpdiversepinstellingenpvoorpMaatschappelijkepOpvangp(MO)pvanpHVO-Queridopenp
hetpLegerpdespHeilspinpAmsterdampispinpdepafgelopenpmaandenpeenpnieuwepmethodiekp
gelanceerdpalspaanvullingpoppdepgangbarepbegeleidingpenpbehandelingpvoorpbewonersp
vanpdepMaatschappelijkepOpvang.pDezepmethodiekpispeenpPDI:pditpstaatpvoorpPeer Driven 
Interventionp(doorpLotgenotenpGestuurdepInterventie).pDepPDIpispeenpmethodepwaarbijp
bewonerspvanpdepmaatschappelijkepopvangpelkaarpondersteunenpinphetpstellenpvanpper-
soonlijkepdoelenpenpsamenpstappenpzettenpompdezepdoelenptepbehalen.pDezepmethodiekp
ispgebaseerdpoppdepsteunpdiepcliëntenpelkaarpkunnenpbieden;perpwordtpduspuitgegaanpvanp
hunpkrachtpenpnietpvanphunptekortkomingen.pInpfeitepisphetpeenpgereguleerdepvormpvanp
zelfhulpverlening,pdiepdoorpdepbeloningenpdiepermeepverdiendpkunnenpworden,ptegelij-
kertijdpeenpopstappofpoefeningpvormtpvoorpintegratiepinphetpmaatschappelijke,pwerkendep
leven.pDepmethodiekpispontwikkeldpinpAmerika,pmaarptotpnuptoepalleenptoegepastponderp
drugsverslaafdenpenpterpbestrijdingpvanphiv.

“EenpmedewerkerpvanpdepZuiderburghp(eenpinstellingpvanphetpLegerpdespHeils)pvaltphetp
oppdatpzoveelpcliëntenphunpzakenpaanphetpoppakkenpzijn;popeenspbellenpmensenpmetp
instanties,pmakenpafsprakenpmetpbijvoorbeeldpdepschuldhulpverlening.pPaspwanneerpzijp
metpzogenaamdepbewijsformulierenpvanphetpprojectpaankomen,prealiseertpzijpzichpdatpditp
doorphetpprojectpMusketierspkomt.”p

(veldnotitie C.G. 27 juni 2011)

HetpdoelpvanpditpprojectpispdatpcliëntenpinpdepMaatschappelijkepOpvangpdoorphunpeigenp
krachtpinptepzettenpenpelkaarptepondersteunenphunpkwaliteitpvanplevenpkunnenpverbete-
ren.pDoordatpzijpzelfp(weer)pverantwoordelijkpwordenpgesteldpvoorphetpbehalenpvanphunp
eigenpdoelen,phopenpdepinitiatiefnemerspdatpdepcliëntenp-hierinpgesteundpdoorpelkaar-p
zelfpdepregiepoverphunpeigenpsituatiepterugpkrijgen,penphunpzelfvertrouwenpgroeit.pDitpzalp
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nietpalleenphenzelfphelpen,pmaarpookpeenpvoorbeeldpkunnenpzijnpvoorplotgenoten/ande-
renpinphunpomgeving.p

	 Het	project	Musketiers

BinnenpditpprojectpnoemenpwepdepPDI-deelnemerspMusketiers.pDezepnaamprefereertpaanp
hetpberoemdepverhaalpoverpdepdriepMusketiers,pdiepelkaarptepallenptijdepbijstonden.pWep
hopenpdatphunpmottophetpmottopvanpdepdeelnemerspwordt:péén voor allen, allen voor één.

DepPDIpispgeïnitieerdpdoorphetponderzoeksbureaupCVOpResearchpandpConsultancy.p
SamenpmetpmedewerkerspvanpArkinpenpHVO-Querido-pvanphetpmanagementptotpdep
werkvloer-pisphetpprojectpvormgegeven.pAanpdepbegeleidingscommissiepvanphetpprojectp
nemenpafgevaardigdenpvanpdepcliëntenradenpdeel.pInp2010pispeenpkleinschaligeppilotpvanp
ditpprojectpgehoudenpinphetpMartienpSchaaperhuispvanpHVO-Querido.pOppbasispvanpdep
bevindingenpinpdeppilotp-vanpzowelpdepcliëntenpalspdepmedewerkerspvanpdepbetrokkenp
instellingen-pispdeporganisatiepenphetpontwerppvanphetpprojectpzopgoedpmogelijkpaange-
pastpaanpdepsituatiepinpdepMOpenphaarpdoelgroep.

“DepkrachtpvanphetpprojectpMusketiers:pEindelijk,pnaarpelkaarptepluisterenpenpvanpelkaarp
tepleren,pompergenspbijptephoren.pDaarvanpkrijgpikp(zelf)pvertrouwenpenpkanpikpvanuitpmijnp
eigenpkrachtpenpperspectiefpweerpkeuzespmaken.”

(Charley de Jong, centrale cliëntenraad HVO-Querido, mei 2010)

DeelnemerspaanpdepPDIpkomenpzestienpwekenplangpwekelijkspbijpelkaarpinppeergroepjesp
vanpdrie.pElkpgroepjepwordtpondersteundpdoorpeenpcoach,pditpispeenp(woon)begeleiderpofp
eenpbegeleiderpvanuitphetpCVO.pDepcoachpgeeftpuitlegpoverphetpspel maarpgeeftpverderpdep
ruimtepaanpdepMusketierspompzelfpdoelenptepstellen.pDeprolpvanpdepcoachpzalpinpdeploopp
vanphetpprojectpsteedspkleinerpworden.pTweewekelijkspvindenperpgroepsbijeenkomstenp
plaatspwaarinpdeelnemerspervaringenpuitpkunnenpwisselenpmetpandereppeers.pInpdezep
groepsbijeenkomstenpwordtpdieperpingegaanpopphoepdepMusketierspelkaarpoppeenpposi-
tievepmanierpkunnenphelpenpbijphetpstellenpvanpdoelenpenphetpwerkenpaanpdoelen.pBoven-
dienpisperpruimtepvoorpinbrengpvanpoud-Musketierspompnieuwepdeelnemerspwegwijsptep
makenpbinnenphetpproject.p

Inphetpprojectplerenpdeelnemerspzichzelfpelkepweekpdoelenptepstellen,penpdaadwer-
kelijkpstappenptepondernemenpompdezepdoelenptepbehalen.pHierbijpdragenpzepnietpalleenp
verantwoordelijkheidpnaarpzichzelfptoepmaarpookptenpopzichtepvanpdepanderepdeelne-
mers.pZijpdenkenpmetpelkaarpmee,phelpenpelkaarpherinnerenpaanpafsprakenpenpsteunenp
elkaarpwanneerpdatpnodigpis.pDaarnaastpbiedtphetpprojectphunpregelmaatpenpstructuur.p
Dep(secundaire)pbeloningenpdiepdepdeelnemerspkunnenpverdienenpvormenpeenpbelang-
rijkponderdeelpvanpdepinterventie.pDeelnemerspkrijgenpnietpbeloondpvoorphetpbehalenpvanp
hunpeigenpdoelen,pmaarpvoorpdepsteunpdiepzephebbenpgegevenpaanpeenpanderpompzijnpdoelp
tepbereiken.pPerpweekpkanpeenpMusketierpmaximaalp€p20,-pverdienen,peenpdeelphiervanp
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(max.p€7,50)pwordtpdirectpuitgekeerd,pdeprestpwordtpopgespaardpenplaterpuitbetaald.pDep
hoogtepvanpdepbeloningpispafhankelijkpvanpdepbehaaldepweekdoelenpenpdepaanwezigheidp
vanpdepMusktierspbijpdepbijeenkomsten.p

Eenpmusketierpoverpdepbeloningen:p“Nupkrijgpjepgeld.pDatpmaaktphetpspannend.pDuspjep
gaatpjephuispvrolijkpschoonmakenpenpjepdoelpbereiken.pEnpdephelepweekpzijnpwepbijpelkaar.p
Tenminstepikpenp[…],pomptepbrainstormenphoephetpdoelptepbereiken.pEnpweetpje,pwepheb-
benpallemaalpschuldenpduspditpinkomenpkomtpgoedpuit.”

(fragment uit interview, 23 september 2010)

	 Evaluatieonderzoek

OmphetpprojectpuitptepkunnenpvoerenpenpdepPDIptepkunnenpimplementerenpwerktphetpCVOp
samenpmetpArkin,pHVO-QueridopenphetpLegerpdespHeilsponderpdepvlagpPROZE:pProjectpZorgp
voorpElkaar.pMogelijkpzalphetpprojectpnogpverderpwordenpuitgebreidpmetpanderepinstellin-
genpinpAmsterdampenpUtrecht.pInptotaalpzullenperpmeerpdanp200pcliëntenpinstromenpinphetp
evaluatieonderzoek,pwaarvanpdriekwartpzalpwordenpuitgenodigdpompmeeptepdoenpaanpdep
PeerpDrivenpInterventie.pAllepcliëntenpdiepinpdepbijphetpprojectpbetrokkenpopvanginstel-
lingenpwonen,p18pjaarpofpouderpzijn,pNederlandspsprekenpenpfysiekpenpmentaalpinpstaatp
zijnpompdeelptepnemenpwordenpgevraagdpmeeptepdoen.pTotpenpmetpfebruarip2012pkunnenp
nieuwepMusketierspinphetpprojectpinstromen.p

Ompteponderzoekenpofpdepinterventiepeffectpheeftpwordtpgelijktijdigpmetpdepimple-
mentatiepvanpdepPDIpeenpevaluatieonderzoekpgestart.pErpwordtpgekekenpnaarpwatpdep
meerwaardepvanpdepPDIpis,pnaastpdepstandaardpbehandeling-penpbegeleidingpinpdepMO.p
Naarpverwachtingpzullenpdepeerstepresultatenpeindp2011pbekendpzijn.p

“VandaagpkreegpikpeenpverschriktepreactiepvanpeenpMusketierpopphetp(valse)pgeruchtpdanp
hetpMusketierprojectpopgehevenpzoupworden:pIspdatpzo?pIkpzouphetpheelpergpjammerpvin-
den.pIkphebperpveelpbaatpbij.pWephebbenpzelfspalpmetponspgroepjepafgesprokenpompdoorptep
gaanpmetphetpprojectpwanneerphetpafgelopenpis.”

(veldnotitie C.G. 27 juni 2011)



Samensturingpinpdepmaatschappelijkepopvangp 49

Samenpjeplevenpoppdeprailspkrijgen.pBevindingenpuitphetp
CampuspDiepponderzoekp-pGeertjanpEmmensp

Sommigepjongerenphebbenphunplevenpnietpoppdeprailspenpvanwegepcomplexepproblema-
tiekpoppmeerdereplevensgebiedenphebbenpzijpsteunpnodig.pCampuspDieppbiedtpeenppro-
grammapinpGroningenpvoorpdezepjongerenpvanafp18pjaar.pEenpeersteponderzoekplaatpzienp
datpCampuspDieppdeelnemerspwensenphebbenpompmetphulppvanpanderenphunpdoelenpopp
gebiedpvanpwonen,plerenpenpwerkenptepbehalen.pErpzijnpkansenpompbeleidpoppditpgebiedp
verderptepontwikkelenpenpdeponderzoeksresultatenpbiedenpinputphiervoor.pHierbijpgaatp
hetpookpomphoepjepsamenpmetpdepjongerenpkuntpbepalenpwelkepsteunpbijphenppast.pDitp
hoofdstukpomschrijftpdepbetreffendepjongerenpenphetpCampuspDieppprogramma.pVervol-
genspwordtpingegaanpoppwiephetpprocespaanstuurtpenpwatpdeprolpvanphetpnetwerkpkanpzijnp
inphetpkaderpvanpsamensturing.p

CampuspDieppispeenpketenpvanpsamenhangendepenpsamenwerkendepwoon-leer-werkp
voorzieningenpvoorpjongvolwassenenpvanp18p–p27pjaarpdiepdak-pofpthuisloospzijnpofpdatp
dreigenptepworden.pOppdiversepleefgebiedenpispdepproblematiekpvanprisicojongerenpwaarp
tepnemen,pzoalspbijpwonen,pwerkenpenpleren.pBijpwonenpbetreftpditpvormenpvanpdakloos-
heid,pbijpwerkenpnietpparticiperenpoppdeparbeidsmarktpenpbijplerenpafwezigheidpoppschool.p
CampuspDieppheeftpeenpaanbodpvoorpjongeren,pdiepnietpofpmoeilijkphunplevenpoppdeprailsp
krijgen.pEenpdiversiteitpaanpwoonvoorzieningenpbiedtpdepgelegenheidpompbegeleidingptep
variërenpvanp24puurpperpdagptotpenkelepurenpperpweek.pEenpdoorstroommogelijkheidpisp
aanwezigpenpaanphetpeindepvanphetptrajectpkunnenpjongerenpeenpproefwoningptoegewe-
zenpkrijgen.pNaastpwoonbegeleidingpisperpsteunpbijphetpvolgenpvanpeenpopleiding,pvindenp
vanpwerkpenpwensenpoppandereplevensgebieden.pDaarompzijnperpinstantiespopphetpgebiedp
vanponderwijs,pwonen,pwerk,p(jeugd-)phulpverleningpenpinkomenpbetrokken.p

Doelpispompjongerenptepbegeleidenpnaarpzelfstandigpwonen,peenpstartkwalificatiepofp
vastpwerk,pompdaarmeepmaatschappelijkepuitvalptepvoorkomen.pHetpaanbodpvanpCam-
puspDieppispnogpinpontwikkeling.pEenphandboekpbeschrijftpdepbasispvanphetpaanbod.pHetp
evaluatieonderzoekpmoetperaanpbijdragenpdatperpeenpminpofpmeerpuitgekristalliseerdep
werkwijzepontstaat.pAanpassingpenpuitwerkingpvanpdepwerkprocessenpvanpdisciplinespvanp
depbetrokkenpinstellingenpkrijgtpvoortdurendpaandacht.pDezepbeschrijvingenphelpenpomp
richtingptepgevenpaanpbegeleidenpenpinterdisciplinairepsamenwerkingpbijpdeptrajectenpvanp
jongeren.p

CampuspDieppispéénpvanpdepvijfppraktijkenpdiepzijnpondergebrachtpinpdepWmo-werk-
plaatspGroningen-Drenthe.pDeelnamepaanpdepWmo-werkplaatspgeeftpdepgelegenheidpomp
CampuspDieppdoorpmiddelpvanponderzoekptepvolgen.pDepstudieprichtpzichpoppwerkzamep
bestanddelenpvanphetpprogrammapenpeenponderdeelpervanpvormenpmultiplepcasestudy’s.p
Jongeren,pbelangrijkepanderenp(uitphetpsocialepnetwerkpvanpdepjongeren)penpprofessionelep
begeleiderspwordenpanderhalfpjaarpgevolgd.pSemigestructureerdepinterviewspmetpdezep
betrokkenenpdienenpzichtptepgevenpoppwatpwerktpompdoelenpopphetpgebiedpvanpwonen,p
lerenpenpwerkenptepbehalen.pDepeerstepmetingplevertpeenpbeeldpoppvanpdepbeginsituatiep
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vanpdepjongerenpenphunpbegeleidingsproces.pEenpselectiephiervanphoudtpverbandpmetphetp
bestanddeelpsamensturingpenpisphierponderpuitgewerkt.

	 Processturing	en	eigen	regie

EenmaalpbinnenpbijpCampuspDieppkomtpeenpprocespoppgangpmetpjongerenpenpprofessio-
nalspinpdephoofdrol.pHoewel,pdatplijktpzoptepzijn.pInpdepsturingpvanphetpprocespvallenpdriep
personenpop:pdepjongere,pdepwoonbegeleiderpenpdepjeugdhulpverlener.pNaastpdepindi-
viduelepgesprekkenpdiepdepjongerepmetphenpvoert,pzijnperpgezamenlijkepmomenten:pdep
driegesprekken.pInpdezepdriegesprekkenpwordtpeenpbegeleidingsplanpsamengesteldpenp
bijgesteldpenpdepjongerepheeftpdaarinpeenpactieveprol.pWepvroegenpaanpallepdriepwiepdep
regiepheeftpinpditpproces.pDepmeningenpblekenpverdeeld.pTerwijlpdepprocesbeschrijvingenp
duidelijkpantwoordpgevenpoppdezepvraag,pnamelijkpdatp-pafhankelijkpvanpdepwoonloca-
tie-pdepwoonbegeleiderpofpjuistpdepjeugdhulpverlenerpdepregiepheeft.pInpdeppraktijkpbleekp
ditpechterpnietpduidelijkpafgesprokenpofpdachtenpbetrokkenenpverschillendpoverptakenpenp
verantwoordelijkheden.

Maarpinteressantpinpditpverbandpispvooralpdatpjongerenpenpprofessionalspookpwelpdep
deelnemerpaanwezenpalspregisseur.pZopkondenpjongerenpmeldenpdatpzijpzelfphetplaatstep
woordphaddenpenpnietspzonderphunptoestemmingpgebeurde.pDitpgeeftpinformatiepoverp
depmogelijkhedenpenpwensenpvanpeenpjongerepomphierinpzelfpverantwoordelijkheidptep
hebben.pHetpstrevenpompjongerenphetpbegeleidingsplanpzelfpteplatenpinvullenpenpbeherenp
sluitphierbijpaan.pDepinterviewvraagpoverpwiepdepregiepheeft,pwerdpduspverschillendpgeïn-
terpreteerdpenplaatpzienpdatptweepelementenpeenprolpspelen:peenpprofessionalpalspproces-
eigenaarpenpdaarnaastpdepwenspenphetpvermogenpvanpdepjongerepompdepregieptephebbenp
ofptepnemen.

	 Steunbronnen

BinnenpCampuspDieppvoerenpmbo-penphbo-opgeleidepprofessionalsphetpwerkpuitpenpzet-
tenpinpopphetpindividueleptrajectpvanpdepjongeren.pHunpbegeleidingpbevatpweinigpsys-
teemgerichtepelementen:pprofessionalsprichtenpzichpslechtspincidenteelpoppafstemmingp
enpsamenwerkingpmetphetpnetwerkpvanpdepjongeren.pDaarmeepisphetpprogrammapvooralp
individugericht.pDaarnaastpisperpgeenpsprakepvanpinzetpvanpvrijwilligerspofpnaasten.p

Professionalsphebbenpdeptaakpompdepjongerenptepondersteunen,pmaarpzijnpzijpwelpdep
centralepsteunfigurenpinphetptrajectpvanpdepjongeren?pOmphiervanpeenpbeeldptepkrijgen,p
ispvanpzespjongerenpeenpecogrampopgesteld.pDitpispeenpschematischepenpactuelepweer-
gavepvanpbelangrijkepsteunbronnenpoppbasispvanpdepervaringpvanpdepjongere.pHetpkunnenp
mensenpzijnpuitpdepeigenpomgeving,pmaarpookpprofessionals.pDaarbijpispgebruikpgemaaktp
vanpdepkwalificatiesppraktisch, advies en informatie, gezelschap en emotionele steun,pdiep
zichpinpallerleipcombinatiespverdelenpoverpdepecogrammen.pInphetpoverzichtpvaltpdepgroepp
vrienden/vriendinnenpoppdoorpdeprelatiefpruimepmatepwaarinpdezepgroeppvoorkomtpenpdep
diversiteitpinpdepaardpvanpdepsteun.pEenpanderepgroeppbelangrijkepanderen,pouders,pkomtp



Samensturingpinpdepmaatschappelijkepopvangp 51

beperktpvoorpinphetpoverzicht.pSlechtsptweepvanpdepzespjongerenpnoemenpéén,prespectie-
velijkptweepouders.pDatplijktpweinig.pWepkregenponvoldoendepinformatiepvanpjongerenpomp
ditpbeeldptepkunnenpverklaren.pWelpisperpinpeenpaantalpgevallenpsprakepvanpeenponstabielep
thuissituatiepdoorpbijvoorbeeldpscheidingpvanpouderspenpnietpkunnenpopschietenpmetpdep
nieuweppartnerpvanpdepouder,pafwezigheidpvanpéénpofpzelfsptweepouderspofpoverlijdenpvanp
eenpouder.pMogelijkpvormtpditpeenpverklaring.pEenpanderepmogelijkepoorzaak,pwaarvoorp
enigepaanwijzingpis,pvormtpdepleeftijdpvanpdepjongeren.pZijpzijnpachttienpjaarpofpouderpenp
zittenpinpeenpleeftijdsfasepwaarinpdeppeergrouppinptoenemendepmatepbelangrijkpwordtpenp
waarbijpookphetplosmakenpvanpdepthuissituatieppast.

Depprofessionelephulpverlenerspgevenpinpdepbelevingpvanprespondentenpadviespofp
praktischepsteun,pterwijlpopvallendpispdatpROC-medewerkerspinpdepzespecogrammenpnietp
voorkomen.pMogelijkppastpditpbeeldpbijphetpdilemmapdatpwepenkelepkerenpwaarnamen,p
namelijkpdatpCampuspDieppjongerenpaangevenpdatpzijphunpproblemenpgraagpzelfpoplos-
sen.pOokpkanpbijphenppassenpdatpzijpzichzelfpbijphunpopleidingplieverpzienpinpdeprolpvanp
studentpdanpinpdeprolpvanpcliënt.p

Depsteunpkomtpvanpmeerderepkanten,pmaarplegitimeertpdatpmeerpsamenwerking?p
Belangrijkepanderenpdenkenpverschillendpoverphunpidealeppositie,pvanpmeerpaanpdepzijlijnp
totpmeerpcentralepspelers.pEnkelepbelangrijkepanderenpuitenpeenpwensptotpafstemmingp
metpprofessionalspompbijvoorbeeldpinformatiepoverpdepjongerepaanpdepprofessionalsptep
kunnenpgevenpofpompinformatiepvanpprofessionalsptepkrijgenpenpoppbasisphiervanphunp
vormpvanpsteunptepkunnenpaanpassen.pWepkregenpweinigpinformatiepvanpdepjongerenpzelfp
overpeenpwenselijkeprolverdeling.pWepwetenpduspnietpofpzijpeenpanderepofpmeerpexplicietep
rolpvanphunpbelangrijkepandere(n)pwensenpmetpeenpeventuelepwijzigingpvanpdeponderlingep
samenwerking.pZijphebbenpgeenpsignalenpafgegevenpdatpzijpbehoeftephebbenpaanpdezep
afstemming.pSomspzijnpjongerenpduidelijk:pzijpregelenpditpzelf.pDitpverwijstpnaarpeenpwensp
ompzelfphetpprocesptepregisseren.

BinnenpCampuspDieppzoektpmenpnaarpnieuwepvormenpvanpafstemmingpmetphetpnet-
werkpvanpjongeren.pHetpispaanpdepordepomphierbijprekeningptephoudenpmetpdepwenspvanp
jongerenpzelf.pHetpecogramplaatpzienpdatpjongerenpeenpeigenpnetwerkphebbenpenpsteunp
alpwordtpgerealiseerd,pmogelijkpvoorpeenpgrootpdeelpbuitenpdepinvloedpvanpprofessionals.p
Hetplijktperpoppdatpdepjongerenpinpstaatpzijnpomphunpeigenpnetwerkpenpmogelijkpzelfsp
inpdepeerstepplaatsphunpvriendenpenpvriendinnenptepbenuttenpvoorpsteun.pSysteemge-
richtepbenaderingen,pzoalspMultisysteemtherapiep(MST),pbiedenpaanknopingspunten.p
ScottpHenggelerpe.a.71pbeschrijvenpditpmodelpdatpeenpintensiefpbehandelprogrammapisp
voorpjongerenpmetpantisociaalpgedragpdiepuitphuispgeplaatstpdreigenptepwordenpofpditpalp
zijn.pInterventiespbijpMSTprichtenpzichpoppallepsystemenpwaarinpdepjongerenpzichpbevin-
den,pzoalspgezin,pschoolpenpleeftijdsgenoten.pDepgemiddeldepleeftijdpvanpdepkinderenp
bijpverwijzingpnaarpMSTpispmetp15pjaarpweliswaarpjongerpdanpdiepvanpCampuspDieppjon-
geren,pmaarpeenpinteressantpvoorbeeldpvormtpdepinzetpvanpleeftijdsgenoten.pHenggelerpp
e.a.psprekenpvanpleeftijdsgenoteninterventiespompdepaansluitingpvanpdepjongerenpmetp
pro-socialepleeftijdsgenotenptepversterken:pleeftijdsgenotenpalspvoorbeeld!p

71p 2010
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Bijpverderpontwikkelenpvanphetpbeleidpinpsamenwerkenpmetphetpnetwerkpkanpeenpfor-
matpalspdatpvanphetpecogrampdienstpdoenpompeenpactueelpoverzichtpvanphetpnetwerkp
tepkrijgen.pSamensturenpkanpinhouden:psamenpmetpdepjongerepkijkenpwaarpwaardevollep
kansenpliggenpvoorpafstemmingpmetphetpnetwerk.p

	 Huisregels	versus	eigen	regie

Spelregelspenphuisregelsphebpjepoveralpenpdezepgevenpduidelijkheidpenpstructuur.pCam-
puspDiepphanteertpdezepook,pvariërendpvanpeenpafgesprokenpregelmaatpvanphuisbezoekp
doorpambulantepwoonbegeleidersptotpdephuisregelspvanpdep24-uurspvoorzieningpHoen-
diephuispwaarp20pjongerenpkunnenpverblijven.pDepregelspkwamenpterpsprakepinpinterviewsp
metpzowelpjongeren,pbelangrijkepanderenpalspprofessionelepbegeleiders.pEenpaantalpregelsp
springtperpuitpomdatpjongerenpzichphierdoorpbeperktpvoelen.pVooralpgaatphetpdanpomp
depregelsprondompmaaltijdenpenptijdenpvanpbinnenkomstp(depdeurenpzijnpdichtptussenp
24.00penp08.00puur)penptijdenpdatpjongerenpopphunpkamerpmoetenpzijn.pDephuisregelpvanp
depgeslotenpvoordeurpbestaatpvanwegepveiligheid en rust,pmaarpjongerenpbemerkenpdep
beperkingpvanpvrijheidpenpeigenpverantwoordelijkheid.pOokpbijpdergelijkepspelregels,pdiep
uniekpzijnpvoorphetpHoendiephuispenpnietpvanptoepassingpzijnpoppdepandereplocaties,pispdep
vraagpinpwelkepmatepdezepregelspwerkzaampzijnpbijpdepvoortgangpvanpdepjongerenpenpinp
welkepmatepzijppassenpbijpeenpstrevenpnaarpgelijkwaardigheid.p

Feedbackpoppdepregelspvanpvooralpdepjongerenpstemtptotpnadenken.pZijplietenpwetenp
datpzijpgraagpbegeleidersphebbenpdiepnietpstrakpvasthoudenpaanpregels,pmaarpnaastphenp
staan,pregelspsoepelpwetenptephanterenpenpgoedpkunnenpluisteren.pBijphetpoverwegenpvanp
eenpaanpassingpvanpdepregelspdientpechterpdephulpvraagpvanpdepjongerepnietpvergetenptep
worden.pVolgensphenzelfphelptpstructuurpinpdepperiodepnapbinnenkomstpompregelmaatpinp
hunpontregeldeplevenpterugptepkrijgen.pDitplaatpeenpbelangrijkepfunctiepvanpdepregelspzien.p
Alspeenmaalpeenpritmepisphervonden,pispvanpbuitenafpbepaaldepstructuurpminderponder-
steunend.pWellichtpzijnperpkansenpompdepstructuurpvanphetphuispteplatenpmeegroeienpmetp
depveranderendephulpvraagpvanpdepjongeren.pHetpispvanpbelangpompvastptepstellenpofpenp
hoepdezepregelspaansluitenpbijpdephulpvraagpvanpdepjongerenpenphenpverderphelpenpinphetp
traject.pAnietpBruininkspenpLeopHarmsen72ppleitenperpvoorpompdepregelspsamenpmetpjonge-
renpopptepstellenpomdatpdepjongerenpzichperpdanpmeerpverantwoordelijkpvoorpgaanpvoelen.p
OokpbijpCampuspDieppkanphetpeenpkanspzijnpompmetpenigepregelmaatpgemeenschappelij-
kepregelspinpeenpbewoners-staf-overlegptepbespreken,pmetpnamepregelspwaarvanphetpdoelp
onvoldoendepwordtpbereikt.pDezepregelspkunnenpdanpaanpdephandpvanpdepvisiepwordenp
toegelichtpenpjongerenpkunnenpalternatievenpaandragen.pInpsamenspraakpkanpaanpas-
singpvanpregelspeenpkanspkrijgen.pInpdiepzinpkanpzowelpdepdialoogpmetpeenpbewonersgroepp
alspmetpafzonderlijkepjongerenpmogelijkhedenpbiedenpvoorpsamensturing.p

	 Tenslotte

UitphetpeerstepdeelpvanphetponderzoekpnaarpCampuspDieppwordtpduidelijkpdatperptweep

72p 2011
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sporenpvanpsteunpaanpdepjongerenpzijn:pprofessionalspvormenphetpenepenpbelangrijkep
anderenpmetpvooralpvrienden/vriendinnenphetpanderepspoor.pJongerenpwillenpgraagpregiep
hebbenpbinnenphunpeigenpproces.pAlspprofessionelepbegeleiderspdepwenspvanpdepjon-
gerepalspuitgangspuntpvoorphunpbegeleidingpnemen,pispsamenvoegenpvanpdezepsporenp
nietpvanzelfsprekend.pJongerenpzijnpzichpbewustpvanpdepsteunpvanpverschillendepkantenp
enpkunnenpenpwillenpkeuzespmakenphoepzijphiervanpgebruikpmaken.pSamensturenpkanp
betekenenpdatpprofessionalspsamenpmetpdepjongerepverkennenphoepafptepstemmenpmetp
hetpnetwerk,pwaarbijpdepjongerepuiteindelijkpbeslist.pWatpbetreftphuisregels,pzoalspinpdep
24-uurs-voorziening,pligtpdepregiepbijpdepprofessionals.pZijphebbenpdepregelspopgesteldp
voerenpditpbeleidpuit.pOokphierpliggenpkansenpvoorpsamensturingpdoorpinpdialoogpmetp
jongerenpregelspaanpteppassen.pInphetponderzoekpzijnperpgrofwegptweepuitdagingen:
a)  Leren van elke casus: Elkepcasuspispuniekpenpgeeftpinformatiepoverpdiversepthema’s.pZop

isperpsprakepvanpcasus,pwaarbijpalpoppeenpspecifiekepmanierpwordtpafgestemdpmetphetp
netwerk,pomdatpditppastpbijpdepwenspvanpdepjongere.p

b)p pOnderzoeksresultaten benutten voor nieuw beleid:pVoorleggenpvanponderzoeksresul-
tatenpaanpCampuspDieppkanptotpbeleidsaanpassingenpleiden.pAlspbijvoorbeeldphuisre-
gelspwijzigen,pkanphetpeffectpenpdepbelevingpervanpinpdeppraktijkpgevolgdpworden.p

Overallpzalpditpkwalitatieveponderzoekpervaringenp inventariserenpmetpthema’spdiep
samenhangenpmetpsamensturing.pBehalvepinputpuitpdepcasestudy’spzalpliteratuurstudiep
enpraadplegingpvanpexpertspbijdragenpaanphetpantwoordpoppdepvraag:phoepkanpsamenstu-
ringpbinnenpeenpwonen-leren-werkenpprogrammapjongerenphelpenphunplevenpoppdeprailsp
tepkrijgen?
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PresentiebenaderingpinphetpCatharijnehuis73p-pRenépMol

HetpCatharijnehuispispeenpdagopvangpvoorpdak-penpthuislozen,popgerichtpinp1989pinpdep
binnenstadpvanpUtrecht.pHetpispeenpopenpinloop;pdepdeurpstaatp7pdagenpperpweekpopenp
vanp10.00ptotp18.00puurpenpiedereenpkanpzonderppasjepbinnenlopen.pMenpkomtpvoorpdep
nodigepbasisvoorzieningen:pkoffie,psoeppenpbrood,pdouches,pschonepkledingpenpeenp
praatje.pVerderpisphetpmogelijkpompdoorverwezenptepwordenpnaarpverschillendepvormenp
vanphulpverleningp(maatschappelijkpwerk,pmedischepzorg,ppsychiatriepenpverslavings-
zorg).pDepgenoemdepvormenpvanphulpverleningphebbenpmeerderepkerenpperpweekpeenp
spreekuurpinphetpCatharijnehuis,pwaarpbezoekerspgebruikpvanpkunnenpmaken.

Dagelijkspkomenpruimp100pbezoekerspkorterepofplangereptijdplangs.pOppjaarbasispbiedtp
hetpCatharijnehuispopvangpaanp700pdak-penpthuislozenp(uniekeppersonen).pInpdepinstel-
lingpwerkenp11pberoepskrachtenp(9,5pFte),p45pvrijwilligers,p8pstagiairespenp10pinvalkrach-
ten.pDephuis-kamermedewerkersp(eenpkleinpprofessioneelpteam,pondersteundpdoorpvrij-
willigers)pdoenpmoeitepompdepbezoekersppersoonlijkpteplerenpkennenpenpzoptepzienpwaarp
depbezoekerpbehoeftepaanpheeft.pOppdezepmanierpwordtpgezochtpnaarppassendephulppofp
ondersteuning.pHetpCatharijnehuispkentpeenpdialogischepvormpvanpsamensturing,pzoalsp
datpinpdezeppublicatiepispgenoemd.

	 Samensturing	vanuit	presentie

Inpdezepvormpvanpsamensturingpstaatpdepdialoogptussenpbezoekerpenpwerkerpvoorop.pDezep
vormpwordtpgewaarborgdpinpdep“presentiebenadering”pvanpwaaruitpwepinphetpCatharij-
nehuispwerken.pDeppresentiebenaderingpsteltpdatphetpaangaanpvanpeenprelatiepvanpaan-
dachtigepbetrokkenheidpessentieelpispvoorphetprealiserenpvanpgoede,peffectievepzorg.pInp
depbenaderingpstaatpdepmenspcentraal,penpnietpdepkwaalpofphetpprobleem.pVerderpispdep
presentiewerkerpnietplouterpaanspreekbaarpoppéénptypepprobleempofphulpvraag,pmaarp
benaderbaarpvoorpproblemenpzoalspzepzichpaandoenpinphetptotalepgeleefdepleven.pPresen-
tiepsluitpaanpbijpdepleefwereldpvanpkwetsbarepmensenpenpprobeertpvanuitphetplevenpvanp
alledagpeenpbevredigendepverhoudingptotphetplevenptepvinden.pDoelenpstaanpnietpvoorafp
vast,pmaarpwordenpinpafstemmingpenpopenheidpmetpdepbetrokkenenpgeformuleerd.pZop
kanphetpgebeurenpdatptijdensphetpschoonvegenpvanpdepSteegpwaaraanphetpCatharijnehuisp
ligt,peenpgesprekpontstaatptussenpwerkerpenpbezoeker.pDoorpsamenptepwerkenpontstaatperp
eenpmeerpgelijkwaardigeprelatiepwaaruitpvertrouwenpkanpgroeien.

	 Ontstaansgeschiedenis	en	ontwikkeling	van	het	presentieproject

DepafgelopenptienpjaarpprobeertphetpCatharijnehuispoppverschillendepmanierenpbijptepdra-
genpaanpdepprofileringpvanpdeppresentiebenaderingpbinnenpdepdak-penpthuislozenzorg.p

73p ppMetpdankpaanpAnjapHacquebord,phuiskamermedewerkerpinphetpCatharijnehuis,pvoorpcommentaar.pZijpispp

doorpdepStichtingpPresentiepgecertificeerdpalsptrainerpinpdeppresentiebenadering.
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Inp1999pweesphetpCatharijnehuispinphetpboekpDe straat als thuis. Dagopvang voor dak- en 
thuislozen aan de voet van de Utrechtse Domtoren74 opphetpbelangpvanpdeppresentiebena-
deringpvoorpdepdaklozenzorg.pHetpwerkpvanpAndriespBaartpwasptoenpnogpslechtspinpeenp
kleinepkerkelijkepkringpbekend.pMetpdeppublicatiepvanpzijnpmagnumpopuspEen theorie van 
de presentiepinp2001pzouphijpbijpeenpgrootppubliekpinpdepsectorpzorgpenpwelzijnpdoorbre-
ken.pVervolgenspintroduceerdephetpCatharijnehuispAndriespBaartpinp2004palspsprekerpopp
eenpcongrespoverpnieuwepmethodiekenpvanpdepFederatiepOpvang,pdeplandelijkepkoepel-
organisatiepvoorpopvanginstellingen.pAndriespBaartphieldpdaarpeenplezingpdiephetpveldpinp
aanrakingpbrachtpmetpzijnptheoriepenpveelpweerklankpoprieppbijpwerkerspinpdepzorg.pInpdep
jarenpdaarnapprobeerdephetpCatharijnehuispinpdiverseppublicatiesphetpveldpvanpzorgpenp
welzijnpontvankelijkptepmakenpvoorpdeppresentiebenadering.pInp2004ppubliceerdepFransp
BrinkmanpinpsamenwerkingpmetphetpCatharijnehuisphetpboekpPresentie in de praktijk.pEen 
verkenning in de maatschappelijke opvangpenpinp2009pwordtpdezepnieuwepbenaderingp
doorphetpCatharijnehuispbeschrevenpinphetpboekpWerken met betekenis. Dialooggestuurde 
hulp- en dienstverlening.75p

HetpCatharijnehuisppubliceerdepsamenpmetpWimpdepHaasphetpboekpLastige Portret-
ten. Dakloosheid in beeldpwaarinphetplevensverhaalpvanptwaalfpdaklozenpwordtpverteldp
enpwaarinpwephetphuidigepdaklozenbeleidpanalyserenpinpdepcontextpvanpdeptijdgeest.pInp
hetpboekpLastigepPortrettenpispookponzepanalysepvanpontwikkelingenpinpbeleidpenpzorg 
opgenomen,pDakloos en dan? Zoeken naar kwaliteit en menselijkheid.pWepnoemenphetp
landelijkpplan van Aanpak Maatschappelijke Opvangpuitp2006peenpaanvalpoppdepmaat-
schappelijkepuitval.pDitpplanpvanpaanpakpbiedtpeenpnieuwpélanpenpconcretepmogelijkhe-
den,pomdatppersoonlijkepdoelenpvanpzorgvragersphetpuitgangspuntpvormenpvoorpdeptotp
nuptoepvaakpzorgmijdende,pvrijblijvendepzorgpoppterreinenpzoalspwonen,pbehandeling,p
begeleiding,pinkomen,pwerkpenpdagbesteding.pVoorwaardepvoorpsuccespvanpdepaanvalpopp
depuitvalpispdatpdepbeschermingpenphetpmaatschappelijkpherstelpvanpsociaalpkwetsbarenp
metpvolwaardigpburgerschappwordenpverbonden.pWeplatenpinponzepanalysepzienpdatphetp
maatschappelijkpklimaatpverhardt,pdatphardepinterventiesp(dwangpenpdetinering)ppassenp
inpdepgroeipvanpdepbeheersmatigepbenaderingpenpdatpzijpsindspdep80’erpjarenpmeerpmaat-
schappelijkpaanzienpgenietenpdanpzachtepinterventies,pgerichtpoppzingevingpenplevens-
kunst.p

	 Ontmoeting	met	lastige	portretten

Hetpboekp(enpdepbijbehorendeptentoonstelling)prichtenpzichpoppperspectiefwisselingptus-
senpdaklozenpenpdepander.pHetpdoelpispompinzichtptepgevenpinpdepwereldpvanpdepdakloos-
heidpzodatpstereotypepbeeldvormingpwordtpdoorbroken.pDepdaklozepblijktpmeerptepzijnp
danpeenppassiefpslachtofferpvanpomstandighedenp(zelfstigmapvanuitpminderwaardigheid)p
enpmeerpdanpeenpnotoirepoverlastgeverp(beeldpvanpdepanderpvanuitpdistantie).pInphetpvoor-
woordpvanphetpboekpLastige PortrettenpzegtpWimpdepHaaspdatphijpeenpontmoetingptussenp

74p RenépMolp&pAnneliespNeutel,p1999

75p AnjapHacquebord,p2009 
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kijkerpenpgeportretteerdeptotpstandpwilpbrengenpenpdatpdiepontmoetingpruimtepmaaktpinp
jezelfpvoorphetp“anderspzijn”pvanpdepander.p

Inp1994planceerdephetpCatharijnehuispStraatnieuws,pdepeerstepdaklozenkrantpinpNeder-
land.pDaklozenkrantenpzijnpeenpvertrouwdpverschijnselpgewordenpinphetpNederlandsep
straatbeeld.pZijpstaanpvoorpeenpcommunicatiemiddelpwaardoorpdaklozenpenpburgerspcon-
tactphoudenpmetpelkaar.pDepkrantpispeenpconcreetpmediumpwaarmeepverkoperpenppoten-
tiëlepkoperpzichpoppeenpproductievepmanierptotpelkaarpkunnenpverhoudenpinpdeppubliekep
ruimte.pDepkrantpvertegenwoordigtpnietpzozeerpeconomischepwaarde,pmaarpvooralpeigen-
waarde.pDepdaklozepverkoperpwintpoppeenplegitiemepmanierpzijnpplaatspinpdepopenbarep
ruimtepterugpoppdezelfdepburgers,pdiephempeerderpalspnotoirpoverlastgeverpuitpdeppubliekep
ruimtepweerden.pZijpwisselenpvanpperspectief,pzijnpnietpmeerpelkaarsptegenstanders,pmaarp
delenpdezelfdepruimtepmetpelkaarpenpmoetenpzichpopnieuwptotpelkaarpzienptepverhouden.p

	 De	praktijk	van	de	presentie	

TerugpnaarpdeppraktijkpvanpalledagpinphetpCatharijnehuis.pEerderpverwezenpwepalpnaarphetp
doorpFranspBrinkmanpgeschrevenpboek.pHetpmateriaalpvoorphetpboekpvormdenpdeperva-
ringenpvanpmedewerkersp(beroepskrachtenpenpvrijwilligers)pmetpthema’spuitphetpstan-
daardwerkpEen theorie van de presentie.pHetpboekpvanpBrinkmanpprobeertpdepinzichtenp
vanpBaartptepvertalenpnaarprichtlijnenphoe te handelenpinpdepspecifiekepsettingpvanpeenp
dagopvangpvoorpdaklozen.p

BinnenphetpCatharijnehuispneemtpvisieontwikkelingpdoorphetptoetsenpvanpdeppresen-
tiebenaderingpaanpdeppraktijkpvanpalledagpeenpprominentepplaatspin.pElkpjaarpbiedtphetp
Catharijnehuispmedewerkerspstudiedagenpaanpwaaroppzijpkennispkunnenpnemenpvanpdep
uitgangspuntenpvanpdeppresentietheoriepenpdezepaanpdephandpvanpcasuïstiekpinpdepprak-
tijkpkunnenpbrengen.pDepstudiedagenpleverenpideeënpoppomphetppresentiegehaltepbinnenp
hetpCatharijnehuisptepversterken.pDaarvoorpisphetpnodigpdatpdepbenaderingpaansluitpbijpdep
leefwereldpvanpvrijwilligers,pomdatpdiepeenpwezenlijkeprolpspeeltpinpdepdagopvang.p

Aansluitingpbijpdepbelevingswereldpvanpvrijwilligerspkomtpvooralptotpstandpdoorphetp
presentiegebeurenpeenpplaatsptepgevenpinpdepdagelijkseporganisatie.pDepochtenddienstenp
enpmiddagdienstenpkennenpelkepdag,pzevenpdagenpperpweek,pgestructureerdepvoor-penp
nabesprekingenpwaarinphetpongeregeldeplevenpinpdephuiskamerpwordtpgeëvalueerdpaanp
dephandpvanpspecifiekepitems,pzoalspindruk van de sfeer, veilig/onveilig, omdat…, hoe ver-
liep de samenwerking, bijzonderheden, opmerkingen met betrekking tot bezoekers, bezoe-
kers plus reden die extra aandacht best wel kunnen gebruiken, agendapunten voor de vol-
gende vergadering.pDezepevaluatiepvanpdepdagdienstenpvormenpdeppragmatischepsleutelp
diepdeptoegangptotpdepkwaliteitpvanpdepdienstenpbewaakt.

Deppresentiebenaderingpvraagtpompcontinuepreflectiepopphetpaangaanpenponderhou-
denpvanprelatiespmetpzorgvragerspenpcollega’s.pInphetpboekpvanpBrinkmanpenpoppdepstudie-
dagenpenpdagevaluatiespispdaarompveelpruimtepbeschikbaarpvoorpthema’spzoalsphoe ga je 
om met indringende contacten met bezoekers en hoe ben je als medewerker present voor 
elkaar?p
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	 Ontwikkeling	en	samenwerking

NaastpfeelingpmetpdeppraktijkphoudtphetpCatharijnehuispookpfeelingpmetpanderepinstel-
lingenpenponderzoekpompdeppresentiebenaderingpzopoptimaalpmogelijkptepactualiseren.p
HetpCatharijnehuispneemtpdeelpaanphetplandelijkppilotprojectpVerslavingszorg en presentie 
2010-2013.pHetpbeoefenenpvanppresentiepispnietpbeperktptotpeenpspecifiekpmensbeeldpenp
wereldbeeld.pDoelpvanphetpprojectpispompdeppresentiebenaderingpalspwerkmethodepzop
effectiefpmogelijkpinptepzettenpoppdepwerkvloer.p

HetpCatharijnehuispheeftpervoorpgekozenpompvanuitpdeppraktijkptepleren.pConcreetp
betekentpditpdatpeenptrainerpvanpbuitenafp(eenpervaringswerkerpuitpdepverslavingszorg)p
meelooptpmetpmedewerkerspoppdepwerkvloer:ptraining on the spot.pDeelnamepaanphetp
pilotprojectphoudtpverderpinpdatpnagegaanpwordtpwelkepeffectenpbezoekerspvanpdepdag-
opvangpervarenpvanpdeppresentiebenadering vanphetpErvaren Baatpinstrument.pDitpmeet-
instrumentpprobeertpvastptepstellenpwatpdepbaatpispdiepbezoekerspervaren.pErpheeftpeenp
nulmetingpplaatsgevonden:ptienpmedewerkers,pwerkzaampinpdephuiskamer,penptwintigp
bezoekerspvanphetpCatharijnehuispzijnpondervraagdpaanpdephandpvanphetpErvarenpbaatp
instrument.pDitpmeetpaspectenpvanpdeprelatieptussenpzorgverlenerpenpzorgvragerpzoalsp
respect,pbetrokkenheid,pbegrip,pwarmtepenpaandacht.pHetpispimmerspvanpvitaalpbelangp
voorpwerkerspinpdeplaagdrempeligepopvangpompmetpbezoekerspeenprelatieptepkunnenpaan-
gaanpenptepkunnenponderhouden.p

HetpCatharijnehuispheeftpzittingpinpdepbegeleidingscommissiepvanpditplandelijkep
pilotproject,pdatpmedeponderpauspiciënpvanpAnnepGoossensenpwordtpuitgevoerd.pZijpwerdp
inpaprilp2011pbenoemdptotpbijzonderphoogleraarppresentiepinpdepgeestelijkepgezondheids-
zorg.pDoorpdichtpbijpdepwetenschapptepzittenpkunnenppraktijkpenptheoriepoptimaalpvanp
elkaarpprofiteren.pOokpneemtphetpCatharijnehuispdeelpaanpdepWmo-werkplaatspUtrechtp
diepzichprichtpoppzorgpaanpkwetsbarepburgers.pDepwerkplaatspkentpvijfpKenniskringen,p
waarpprofessionalspenpzorgvragerspkennispenpervaringenpuitwisselen.pHetpCatharijnehuisp
neemtpdeelpaanpdepKenniskringpPresentie,pKwartiermakenpenpSupport.pInpdeppraktijkp
betekentpditpdatpsteedspweerpanderepinstellingenpwordenpbezochtpenpdatpterpplekkepmetp
zorgvragerspwordtpgesprokenphoepzijpdepzorgpervarenpenpwelkepsuggestiespvoorpverbete-
ringenpzijphebben.

	 Contact	als	basis	

HetpCatharijnehuispispdepovertuigingptoegedaanpdatpeffectieve,phumanepopvangpnietp
kanpwordenpgerealiseerdpalspdepfocuspvanphetpcontactpzichpprimairprichtpopphetptrajectp
ofphulpaanbodpdatpvervolgenspoverpdepdaklozepwordtpuitgerold.pDiepervaringpdatpzorg-
trajectenpnietpopphetpgeleefdeplevenpvanpalledag,pnietpoppdepspecifiekeppersoonpenpdiensp
specifiekeplevensgeschiedenispenpleefsituatiepzijnptoegesnedenpenpdatpditpnupjuistpmaaktp
datpzijpineffectiefpzijnpispalpjarenlangpdepkritiekpvanpdaklozenpzelf.pDiepkritiekpispnupdesptep
actueler,pomdatpbeleidsmakersponvoldoendepinzienpdatpgepropageerdepzorgtrajectenptep
weinigpbetrekkingphebbenpoppreal life.pAnnop2011pmakenpdepdaklozenpzichpernstigpzorgenp
overpdepaangekondigdepbezuinigingenpinpdeplaagdrempeligepinloopcentrapenpdepcentra’sp
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voorpdagopvangpenpnachtopvang,pvoorzieningenpdieprakenpaanphunpgeleefdepleven.pWep
latenpdepdaklozen,pdiepinpjulip2011pvoorphetpstadhuispinpAmsterdampeenptentenkamppneer-
zettenpzelfpaanphetpwoord.pVoorpdepzorgtrajectenphebbenpzepgeenpgoedpwoordpover.p“Ikp
voelpmepnietpgeholpenpalspikpinpeenpzorgtrajectpwordtpgedouwd”,pzegtpeenpdaklozepdiep
Asterixpgenoemdpwilpworden.p“Zepnemenpjepgeldpafpenpgevenpjepeenpkleinpbeetjepzakgeld.p
Voorpeenpextrapplakjepkaaspmoetpjeptoestemmingpvragen.pIkpwilpzelfpbeslissingenpmaken,p
ofpzepnoupjuistpzijnpofpniet.”pBovendienpgelovenpzepnietpdatphetpwerkt.p“Erpisphelemaalp
geenpuitstroom.pAllespstroomtpterugpdepstraatpop”,pzegtpAsterix.76

Goede,pwaardevollepzorgpkentpeenpambitiepdiepmeerpispdanpeenppapierenpwerkelijk-
heid.pDepfocuspvanphetpcontactpenphetpzorgtrajectpmoetpzichpdanprichtenpoppdeppersoonp
vanpdepdakloze,poppaandachtigepbetrokkenheidpoppzijnpangsten,pverlangenspenplevenpvanp
alledag,poppzijnpbehoeftepompzichpmetpzijnphelephebbenpenphoudenpveiligpuitptepsprekenp
binnenpdepcontextpvanpeenpeigen,pspecifiekeprelatiepmetpeenpzorgverlenerpwaarnapgedaanp
wordtpwatpmoetpwordenpgedaan.p

76p Volkskrant,p2011p



p
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Hoofdstukp3

Depkantelingpvanpcliënten

Inpdepklassiekepmaatschappelijkepopvangpispdeprolpvanpcliëntenpduidelijk:pzephoudenpzichp
aanpdephuisregels,pvolgenpdepaanwijzingenpvanpdepwoonbegeleiderspenpwerkenp(soms)p
aanphunpvertrekpnaarpeenp(meer)pzelfstandigepwoonvorm.pInpditphoofdstukpwordtpdep
achtergrondpvanpcliëntenpinpdepmaatschappelijkepopvangpbeschreven,pmetpspecialepaan-
dachtpvoorpsocialepnetwerken,pmetprespectpvoorpallepdiversiteitpbinnenpdezepgrotepgroep.p
Daarnapwordtpgekekenpnaarpdepmogelijkhedenpompzelfregieptepvergrotenpdoorpzelfinzicht,p
enpwordenpdepcompetentiespvoorpparticipatiepbesproken.pAansluitendpoppditphoofdstukp
beschrijftpKarinpSokpdepinvullingpvanpzelfbeheerpbijpNachtopvangpuitpNoodzaakpinpNijme-
genp(NuNN).pVervolgenspdoenpFranspBrinkmanpenpMatthijspVerbeekpverslagpvanpwerkva-
kantiespvanpbewonerspvanpNuNNpenpgaanpdaarbijpinphetpkaderpvanpdeppresentiebenade-
ringpinpoppagogiekpenpzelfbeheer.pDeprollenpvanpprofessionals,pdeelnemerspenpgastgeversp
wordenpdaarinpbesproken.pDitpvereistpinpiederpgevalpprofessionalspdiepbekendpzijnpmetpdep
bewonerspenphunpbelevingswereld.pDepgenoemdepnabijheidpvanpdeppresentiebenaderingp
isphierbijpeenpbruikbarepbasishouding.pMartijnpKolepverbindtpinpzijnpbijdragepzijnpeigenp
ervaringenpbinnenpdepGGZ,phetpsomspmoeizamepherstelprocespenpdeprolpdiepprofessionalsp
daarbijp(kunnen)pspelen.

	 Levensaverij77

Cliëntenpinpdepmaatschappelijkepopvangphebbenpmeestalpmeerderepproblemen,pinpwis-
selendepcombinaties:pdak-pofpthuisloospzijnp(ofpdaarpeenphoogprisicopopphebben),psociaal-p
psychiatrischepproblematiek,pverslaving,pverstandelijkepbeperkingpenpofppsychosocialep
problemenp(financiëlepenpofpadministratievepproblemen,ponvoldoendepsociaalpnetwerkp
enpgebrekkigepzelfzorgp(fysiekpofpvoorpomgeving)).pWijphoudenpinpditpboekpdepvolgendep
definitiepaan:pburgerspinpeenpkwetsbarepofpzorgwekkendeppositiepdieptegenphunpwilpdak-p
ofpthuisloospzijnpofpdaarpeenphogepkanspopphebben,pdoorpeenpinstabielepwoonsituatie.

Veelalpwordtpgesprokenpoverpdiversepoorzakenpvanpdak-penpthuisloosheid,pmaarpdep
gevolgenpvanpdak-penpthuisloosheidpzijnpzekerpzoprelevantpvoorphetpverderepleven,pzoalsp
wepbijvoorbeeldpzienpinpdepbijdragepoverpJESpenpinpdepbijdragenpoverpHousingpFirstpenpdep
NuNN.pDakloospworden,poppstraatpbelandenpenpdepdaklozenopvangpin,pispinpveelpgeval-
lenpeenptraumatischepervaring,pmetpallepgevolgenpvanpdien.78pDaarnaastpzijnpdaklozenp
kwetsbaar,pbijvoorbeeldpvoorpcriminaliteit,pterwijlpzepweinigprechtsbeschermingphebben.p
Onderlingpgeweldpwordtpzeldenpaangepakt,pzekerpnietpalspdatpoppstraatpgebeurt.79pHetp
(langdurig)ponbehuisdpzijnpleidtpveelalptotpkwetsuren,pbovenoppeerderpbestaandepproble-
menpdiepbijphebbenpgedragenpaanphetpdakloospworden.pDepbestaansonzekerheidpleidtptotp
77p DitpprachtigepwoordplenenpwijpvanpMatthijspVerbeekp&pFranspBrinkman,pdiephetpgebruikenpinphunpp

bijdragepoverpdepwerkvakantiespvanpNuNNp

78p LisapGoodman,pLeonardpSaxep&pMarypHarvey,p1991;p

79p EllenpLindeman,pSimonepCrok,pJeroenpSlotp&pLeonpDeben,p2004
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eenpbasishoudingpvanpindividualistischpoverleven.pDakloospzijnpbestaatpinpfeitepuitpdriep
niveauspvanpproblemen.pAllereerstpdepproblemenpmetphetpvoorzienpinpdagelijksepbehoef-
tenp(dakpbovenphetphoofd,petenpenpdrinken,psanitairepbehoeften).pDaarnaastpproblemenp
metphetpverkrijgenpenpbehoudenpvanpinkomen,pbenodigdpompuitpdepdakloosheidptep
komen.pEnpalspderdepdep(ervaren)psocialepuitsluiting80,pdoorpverliespvanpsocialepcontactenp
enp(ervaren)pstigmatisering,pmetpallepnegatievepgevolgenphiervanpvoorphetpzelfbeeldpenp
depzelfwaarderingpvanpdeppersonenpinpkwestie.pDoorpdezepopeenstapelingpvanpproblemenp
wordtpdakloosheidpsomsp“uitburgering”81pgenoemd.pHoepdieppdezepkwetsurenpgaan,pver-
schilt,pmaarpduidelijkpispwelpdatpdezepregelmatigponderschatpworden.pVoormaligepdaklo-
zenpdiepweerpinpeenphuispwonenpzullenpbijvoorbeeldpweinigpproblemenpmeerphebbenpmetp
hetpvoorzienpinphunpdagelijksepbehoeften,pmaarpdanpkanperpwelpsprakepzijnpvanp“geïnte-
greerdepeenzaamheid”82, waarbijpdepvoormaligepdaklozepweliswaarpweerpfysiekpgeïnte-
greerdpispinphetpregulierepleven,pmaarpsociaalpdepaansluitingp(nog)pnietpmaaktp(ziepookpdep
volgendepparagraaf). Dezepproblematiekpvereistpeenpintegralepaanpak.pVeelpcliëntenpdiep
onvoldoendepvoorbereidpzijnpopphetpweerpzelfstandigpwonenpvallenpterugpinpdepoudepsitu-
atie.pDeprolpvanphetpsocialepnetwerkpwordtpinpdepvolgendepparagraafpbesproken.p

	 Sociale	netwerken

Onderzoekpnaarphuisuitzettingenpwijstpuitpdatpeenpaanzienlijkpdeelpvanpdezepgroepp
onvoldoendepsteunpuitphetpnetwerkphadpofpkreegpompdepontruimingptepvoorkomen.83pHetp
socialepnetwerkpvanpdaklozenpwordtpvaakpkortpnaphetpontstaanpvanpdepdakloosheidpklei-
ner,pdoordatphetpcontactpmetpvriendenpenpfamiliepafneemt.pMaarpnapenigeptijdpoppstraatp
enpacceptatiepvanpdepsituatiepgroeitphetpsocialepnetwerkpweer,pdoordatperpverbindingenp
aangegaanpwordenpmetpanderepdaklozen.pDepvraagpispofpdezepcontactenpbijdragenpaanpdep
re-integratiepinpdepmaatschappij,pofpjuistpbelemmerendpwerken.pAlspeenpcliëntpbijvoor-
beeldpeenphuispkrijgt,pwordtperpsomspdrukpuitgeoefendpdoorpzijnpmaatjespvanpdepstraatp
ompbijphemptepmogenpslapen,pmetpmogelijkepgevolgenpvanpoverlastpe.d.pDitpkanperptoeplei-
denpdatphetpnetpverkregenphuispweerpverlorenpgaat,pzoalspookpLiapvanpDoornpbeschrijft.84p

Dak-penpthuislozenpzijnpdoorpdepleefsituatiepgehard,pdeprelatiespdiepzijpaangaanpzijnp
veelalpinstrumenteelpenpmaterieelpvanpaardpenpmeestalpminderpempathisch.85pDaarnaastp
gaanphulpverlenerspenpanderepberoepsgroepenponderdeelpuitmakenpvanphetpsocialepnet-
werk.pDitpmaaktpdepcliëntpafhankelijkpvanpdephulpverlener,phetgeenpvooralpschadelijkpkanp
zijnpbijphetpwegvallenpvanpdephulpverlener.86pInpsommigepgevallenpontstaanperpvertrou-
80p KeespSchuytp(2006)pwijstperpoppdatperpdriepvormenpvanpsocialepuitsluitingpzijn,pdiepinpwisselwerkingpmetpel-

kaarpvoorkomen.pHetpgaatpomperpnietpbijpmogenphoren,perpnietpbijpkunnenphorenpenperpnietp(meer)pbijpwillenp

horen.

81p JudithpWolf,p2002,ppp.3;pziepookpLiapvanpDoorn,p2005,pErvingpGoffman,p1963p&pInepVoorham,p2006

82p InepVoorham,p2006, pp.p33

83p GielpvanpBrusselp&pMarcelpBuster,p2005;pNinapvanpdenpBergpe.a.,p2006;pIgorpvanpLaerep&pMattypdepWit,p2005;p

RosaliepMetze,p2007/2011

84p 2005

85p RixtpBijker,p2005;pLiapvanpDoorn,p2005;pEllenpLindeman,pSimonepCrok,pJeroenpSlotp&pLeonpDeben,p2004

86p AnjapMachielse,p2003
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wensbandenpen,pinpdepogenpvanpdepdaklozen,pvriendschapsbanden,pzekerpalspdepdaklozep
inpkwestiepverderpweinigppositievepsocialepcontactenpheeft.87pEigenponderzoekpsugge-
reertpdatphetpvoorppraktischepsteunpafhankelijkpzijnpvanpprofessionalspnietpalspproblema-
tischpwordtpervarenpdoorpcliënten,pmaarphetpontbrekenpvanpemotionelepsteunpwelpwordtp
gemist,pzelfspalpwordtpdatpgedeeltelijkpgecompenseerdpdoorpprofessionals.p88p

Eenpbeperktpsociaalpnetwerkpverkleintpdepzelfredzaamheidpvanpdepcliënt.pSheldonp
Cohenp&pLeonardpSymepstellenpdatphetpsocialepnetwerkpervoorpzorgtpdatpjepbeterpompkanp
gaanpmetpstressoren.89pDepnegatievepinvloedpvanpeenpslechtpfunctionerendpofpafwezigp
sociaalpnetwerkpzorgtpervoorpdatpiemandpsnellerprisicogedragpvertoont.pDepzelfwaarde-
ringpenphetpzelfvertrouwenpvanppersonenpmetpeenpkleinpnetwerkpispinpveelpgevallenplaag.90p
Omgekeerdpkanpeenpsociaalpnetwerkpookpdepeigenpregiepversterken.p

Eigen Kracht-conferentiespkunnenpalspmiddelpingezetpwordenpomphetpsocialepnetwerkp
enpdaarmeepdepeigenpregieptepversterken.pTijdenspdezepconferentiespkomtphetpsocialep
netwerkpdatpdoorpdepcliëntpgevraagdpwordt,psamen,pompeenpplanptepmakenphoepaanphetp
herstelptepwerken.91pOnderzoekpvanpIVOpenpdepHogeschoolpvanpAmsterdamplaatpzienpdatp
socialepnetwerkversterkingpbijpdezepgroeppmoeizaampis,ponderpanderepomdatpdephulpver-
leningperpnietpoppingesteldpispenpomdatpdepsocialepnetwerkenpkwetsbaarplijkenptepzijnpenp
cliëntenpbangpzijnpomphunpnetwerkptepovervragen.pErpzijnpechterpwelpeenpaantalpconfe-
rentiespgeorganiseerdpenpdaaruitpzijnpplannenpgekomenpenpcontactenphersteld,pmetpeenp
actieverepbetrokkenheidpvanpdephulpverlener.92pDoorpdepeerstepstappenpnaarpeenpgezon-
derpnetwerkptepzetten,pzijnpookpdepeerstepstappenpnaarpmeerpeigenpregiepgezet.p

	 Stimuleren	zelfregie	door	zelfinzicht	en	het	ontdekken	van	eigen	krachten	

Cliëntenpkunnenpalleenpcoproducentenpvanpzorgpwordenpalspzepadequaatpgeïnformeerdp
zijnpenpalsphunptoegangptotpinformatiepgelijkpispaanpdiepvanpprofessionals.93pInzichtpinphetp
eigenphersteltrajectpispdanpookpeenpbelangrijkpaspectpvanpzelfregie.pHiervoorpzijnpverschil-
lendepopties,pdiepwepinpdezepparagraafpzullenpbespreken.p

Zelfpinzichtpkanpverkregenpworden,pdoorppeerpsupport,psamenpmetpanderepbewo-
ners,pziepbijvoorbeeldpdepbijdragepvanpDijkstrape.a.penpdepbijdragenpoverpNuNN.pDoorpdep
interactiepmetpelkaarpwordtpoppeenpgelijkwaardigpniveaupkennispopgedaanpoverphetpeigenp
functionerenpenpverbetermogelijkheden.p

Ookpprofessionalspkunnenpbijdragenpaanpzelfinzicht,pdoorpbijvoorbeeldpmotiverendep
gespreksvoering.p“Motiverendepgespreksvoeringpeertpenpeerbiedigtpdepautonomiepvanp
87p RixtpBijker,p2005;pLiapvanpDoorn,p2005;pEllenpLindeman,pSimonepCrok,pJeroenpSlotp&pLeonpDeben,p2004;pMaxp

Huber,pJanpOlthofp&pThijspWensink,p2009;pAnjapMachielse,p2003

88p MaxpHuber,pJanpOlthofp&pThijspWensink,p2009;

89p 1985

90p LisapBerkmanp&pThomaspGlass,p2000

91p Ziepwww.eigen-kracht.nlpvoorpmeerpinformatiepoverpEigenpKrachtpConferenties

92p DaanpvanpLeeuwen,p2010;pIVO,p2011;pLinekepJoanknechtp&pMariettepDirkzwager,p2011;pziepookpGertpSchoutp&p

GideonpdepJong,p2010p

93p WilmapBoevink,pAnnettepPlooyp&pSonjapvanpRooijen,p2006;pSarahpCarr,p2007;pKarinpSok,pMarthapTalmap&p

PetrapvanpLeeuwen-denpDekker,p2006
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hetpindividupompkeuzenptepmaken…pmensenpwordenpgeholpenpompzichptepbevrijdenpvanp
depambivalentiepdiephenpopsluitpinpkringetjespvanpzelfvernederendpofpzelfvernietigendp
gedrag.”94pMotiverendepgespreksvoeringpprobeertpcliëntenptepstimulerenpomphunpdoelenp
tepbereiken,pdoorphetpspiegelenpvanpbekendepinformatiepoverpdepcliëntpenphempdaardoorp
aanptepsprekenpoppzijnpeigenpdoelen.pHetpispduspnietppaternalistischp(wijpvinden)pmaarp
empathischp(jijpwilptochpzelf?).p

Deppresentiebenaderingpispeenpanderepmogelijkheid,pdaarbijpwordtpdepcliëntpalsp
geheelpgezienpenpdaarmeepzijnpkrachtenpenpwensen,pzoalspwepbijvoorbeeldpzienpinpdep
bijdragepoverphetpCatharijnehuis.pDepLevenslijnpInterviewpMethode95pkanpdaarbijpeenp
instrumentpzijn,pompsamenhangpenppatronenpinpeigenplevensverhaalptepontdekken.pNetp
zoalspdep“krachteninventarisatie” diepgebruiktpwordtpdoorpdepAcademischepWerkplaatsp
OpvangpxpOggz,pompcliëntenpinzichtptepgevenpinpkrachtenpdiepzepnupenpvroegerphebbenpofp
hadden.96p

BrinkpenpLucassenponderscheidenpeenpaantalpcrucialepaspectenpvoorphetpstimulerenp
vanpzelfregie,pnamelijk:prichtenpopppositievepkrachtenpenpwensen,paansprekenpoppeigenp
drijfverenpenpmotivatie,pdepuiteindelijkepzeggenschappbijpdepcliëntplatenpenphetpsocialep
netwerkpversterken.97pVerderpbeschrijvenpzijpeenpaantalpinstrumenten:p

p− Draagkracht/draaglastpanalyse,pompinzichtptepkrijgenpinpeigenpsituatie,pkanpookpinp
eenpgroep.

p− Zelfbinding,pbijvoorbeeldpmetpcrisiskaart,pwaarbijpiemandpmochtperpzichpeenpcrisisp
voordoen,pvanptepvorenpkanpaangevenpwatphij/zijpwilpdatperpgebeurt,pdaarmeepdepregiep
houdend,pookpalsphijpofpzijptijdelijkpevenpdepregiepkwijtpis.p

p− Analysepdoorpmiddelpvanpdepcirkelpvanpmotivatie,pompinzichtptepkrijgenpinpeigenpver-
anderproces.

p− Krachtgerichtepbenadering,peigenpplanpmakenpoppbasispvanpkrachten,psteunbronnenp
enptalenten.p

Dezepinstrumentenphelpenpbijphetpstimulerenpvanphandelingsvermogenpvanpcliënten,pomp
deplocuspofpcontrolpinternptepkrijgenpenpzelfregulerendpvermogenptepdoenptoenemen,pinp
interactiepmetpomgeving.pDaarbijphoortpookphetpprocespvanpcopingpnaarpzingeving.98pHoe-
welpzingevingpalsponderwerppispopgenomenpinpbehandelplannen,pwordtperpvolgenspCate-
lijnepAkkermans,enpPetrapvanpLeeuwen-denpDekkerpweinigpaandachtpaanpbesteed.pDitpter-
wijlpjuistpzingevingp“richtingpkanpgevenpinptijdenpvanpcrisis.”99 Inzichtpinpwatpjepbelangrijkp
vindtpinphetplevenpenpdaarpdanpaanpwerken,pkanpeenpgrotepbronpvanpveranderkrachtpzijn.p

Daklozenphebbenpvaakpenormepoverlevingsvaardighedenpopgedaan.pDepkunstpisp
datpzephunpeigenpkrachtpkunnenpaansprekenpenpstroomlijnen,pdoorpervaringskennisptep

94p WilliampMillerp&pStephenpRollnick,pgeciteerdpin:pPeterpRensen,pSilkepvanpArump&pRadboudpEngbersen,p2007,p

pp.p41

95p ziepook:pwww.welketherapie.nl/de-levenslijn-interview-methode-lim

96p Ziepwww.werkplaatsoxo.nlp

97p CorapBrinkp&pAnnepLucassen,p2010,ppp.p9

98p InepVoorham,p2006

99p 2010,ppp.p11.pZiepookpdepbijbehorendepfolderpvoorpcliëntenpenpprofessionalspompoverpditponderwerppinpge-

sprekptepgaan:pEllenpGrootoonk,pCatelijnepAkkermans,pJolapBrocaar,pPetrapvanpLeeuwen-denpDekker,p2010
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gebruikenpvanpiemandpanders.pDoorpsucceservaringen,pkleinpofpgroot,pneemtphetpzelfver-
trouwenptoepenpdaarmeepdepmogelijkheidpompnieuwepsucceservaringenpopptepdoen.pBijp
ditpleerprocespspeeltpmeepdatpiedereenpeenpanderepleerstijlpheeft,pwaarpWesselpdepVriesp
ookpoppwijstpinpdepbijdragepoverpDiscus.pHetpispvanpbelangphierpoppaanptepsluiten,pnetp
zoalsphetpvanpbelangpispompaanptepsluitenpoppdep“herstelfase”100pvanpdepcliënt,pzoalspdep
SBWUpprobeertpdoen.pHaalbarepdoelen,pkleinepstappen,pvergrotenpdepkanspoppsucces,peenp
ervaringpdiepvanpgrootpbelangpispvoorphetpzelfrespect.pVandaarpdatpWesselpdepVriesperpvoorp
pleitpompkleinepstappenptepnemenpenphijpbenadruktphetpbelangpvanphierpdeptijdpvoorptep
nemen.pOppdiepmanierpkunnenpcliëntenpsucceservaringenpopdoen,psomspvoorphetpeerstp
inphunpleven.p

Inpdezepparagraafphebbenpwepeenpaantalpregiepversterkendepinstrumentenpenpinter-
ventiespbesproken,pdoorpzelfinzichtptepkrijgen,pdoorpzingevingptepbesprekenpenpdoorp
eigenpleerstijlenpenpeigenpkrachtenptepontdekken.p

	 De	cliënt	aan	het	stuur,	competenties	voor	zelfsturing

AlspwepkijkenpnaarpdepkwaliteitscriteriapvanpMOVISIEpgaatphetpbijp“eigenpregie”pvooralp
overp(depmatepvan)phetpkennenpvanp“eigenpkracht”,p“steunbronnen”penp“beperkingen”,p
hetpbeschikkenpoverp“informatie”,phetpkunnenpmakenpvanp“keuzen”,phetp“zelfredzaamp
zijn”penphetp“hebbenpvanpinvloedpenpverantwoordelijkheid”.pAlsphetpgaatpoverp“ontwik-
kelingsgerichtpondersteunen”pgaatphetpvooralpoverphetp“ontdekkenpvanpeigenpkrachtpenp
mogelijkheden”penpdep“grenzen”pdaarvan,p“hetplerenpomgaanpmetpbeperkingen”,p“hetp
ervarenpvanpruimtepomptepleren”,phetp“ervarenpvanpverbetering”,penpdepruimtepomp“foutenp
tepmogenpmaken”.pDepcompetentiespofpvaardighedenpdiepNuNNpvanptaakvrijwilligerspeistp
zijnpwatppraktischerpingesteld.pDaarbijpgaatphetponderpanderepomp“eenpbeetjepoverwicht”,p
“ondersteunendp(zijn)pvoorpanderen”,p“voorpjezelfpopkomen”,p“vanpjepafpkunnenpbijten”,p
“afsprakenpnakomen”,p“consequentpzijn”,p“regelmatigplangspblijvenpkomen”penp“anderenp
kunnenpcorrigeren,pwaaronderpookpvrienden,pdaarpmoetpjepbovenpstaan:pje bent een goeie 
vent, maar je doet niet de dingen die je moet doen.”pVoorpJESpzijnpweerpanderepdingenpvanp
belang:p“betrouwbaarheid”,p“jezelfpzijn”penp“jepeigenpdingenpkunnenpregelen”.pEnpalspjep
daarphulppbijpnodigphebt,p“datpjepdiepinschakelt”.pHoewelphetpgaatpompdiversep(soorten)p
competenties,pzijnpdriephoofdgroepenpteponderscheiden:phetphebbenpdanpwelpverkrijgenp
vanpzelfinzicht,phetpontdekkenpvanpdepeigenpleerstijlpenphetpversterkenpvanpsocialepvaar-
digheden.p

100p SBWU,p2009,ppp.p31
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	 Samenvatting	

Inpditphoofdstukpispdepkantelingpvanpdepcliëntpbeschreven.pEerstpispingegaanpoppdepach-
tergrondpvanpcliëntenpenphunplevensaverij.pDaaroppvolgendpispspecifiekpaandachtpbesteedp
aanphetpsocialepnetwerkpenpmogelijkhedenpompdieptepversterken.pAansluitendpzijnpeenp
aantalpinstrumentenpenpinterventiespbeschrevenpwaarmeepcliëntenponderlingpofpmetp
ondersteuningpvanpprofessionalspkunnenpwerkenpaanpzelfinzicht,phetpontdekkenpvanp
eigenpkrachtenpenpzingeving.pOmphiervoorpondersteuningptepkrijgen,pisphetpnodigpdatp
bewonersponderkennenpdatpzepdiepondersteuningpnodigphebben.pVoorpcliëntenpbestaatp
depkantelingpvooralpuitphetpenerzijdsperkennenpvanpdepnoodzaakpvanpondersteuning,p
zoalspFerdinandpvanpdepVeldepschrijftp“datpdirectpzelfstandigpwonenpmogelijkptephoogp
gegrepenpzoupzijnpalsphijpnogpnooitpzijnpeigenppotjephadpgekookt” enpanderzijdspdezep
ondersteuningpgebruikenpompsamenptepkunnenpsturenpenpgezamenlijkptepproduceren.p
Inphetpvolgendephoofdstukpgaanpwe,pnapdepbijdragenpoverpNuNNpenpdepbeschrijvingpvanp
herstelpenpervaringsdeskundigheidpdoorpMartijnpKole,pinpoppdeprolpvanpdepprofessionalpbijp
hetpontwikkelenpenpofpgebruikenpvanpdezepcompetenties.
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DepNuNN,popvangpinpzelfbeheerp-pKarinpSokp

DepNuNN,pNachtopvangpuitpNoodzaakpNijmegen,pispeenpnachtopvangpinpzelfbeheer.pNuNNp
isporganisatorischpaangehangenpbijpRIBWpNijmegenpenpRivierenland.pDepdak-penpthuislo-
zenpdiepgebruikmakenpvanpdepvoorzieningpzijnpzelfpverantwoordelijkpvoorpdepvoorziening.p
Hetpisphunpeigenpvoorziening,pwaarbinnenpzijpzichpverdienstelijkpkunnenpmakenpenpelkaarp
kunnenpontmoeten.pDepgastenpzijnpdaarmeepvanpbetekenispvoorphunplotgenoten.pDitpgeeftp
hunpmeerpeigenwaardepenpcompetentiespuitphetpverledenpkomenpweerpnaarpboven.p101

	 Wat	is	het	project

Zoalspdepnaampalpaangeeft,pispdepNuNNpuitpnoodzaakpontpstaan.pErpwaspeindpjarenpnegen-
tigpeenptekortpaanpopvangpinpNijmegen,pmaarpookpeenpdringendepbehoeftepbijpdak-penp
thuislozenpaanpzelfstandigheidpenpdepmogelijkheidpzelfpverantwoordelijkheidptepdragen.p
Ditpwaspbinnenpdepregulierepopvangpdestijdspnietpmogelijk.pEenphechtepgroeppdak-penp
thuislozenpheeftpzichpinp1996pgeorganiseerdpenpmetphulppvanphetpmaatschappelijkpmid-
denveldphebbenpzijpdepNuNNpopgericht.p

InpprincipeplaatpdepNuNNpallepdak-penpthuislozenptoe,pongeachtpdepproblematiek.pDep
criteriapzijnplaagdrempelig.pErpwordenpregelspgesteldpaanppersoonlijkephygiëne:pdepgastp
dientpzijnpklerenptepwassen,ponderpdepdoucheptepgaanpenpzijnpkamerpopptepruimen.pHetp
belangrijkstepispdatpdephoudingpenphetpgedragpvanpdepgastenpgoedpzijn,phetgeenpbetekentp
datpdepgastenpsociaalpzijnpenpzeprekeningphoudenpmetpanderenpZijpzijnpmedepverantwoor-
delijkpvoorpdepsfeerpbinnenpdepopvangpenperpwordtpverwachtpdatpzepdeelnemenpaanphetp
groepsprocespenpsocialepactiviteiten.pEenmaalpbinnenpdepNuNNpblijktppaspofpditpeenppas-
sendepvoorzieningpis.pEenpgastpwordtpnooitpafgerekendpoppeenpeventuelepverslavingpofp
ziektebeeld,pmaarpenkelpoppnegatiefpgedragpdatphieruitpkanpvoortkomen.p

DepNuNNpkenmerktpzichpdoorpeenpniet-hiërarchische,pplatteporganisatiestructuur.p
Depgastenpstaanpdaarinpcentraal,pzijpzijnpverantwoordelijkpvoorphetpfunctionerenpvanpdep
NuNN.pInpdepgroeppgastenpispeenptaak-penpverantwoordelijkheidsverdelingpaangebrachtp
tussenpdaklozen/bewonerspdiepgast,pdanpwelptaakvrijwilligerpdanpwelpbeheerderpzijn.p
Gemiddeldpgaatphetpdagelijkspompongeveerpdertienpgasten,pelfptaakvrijwilligerspenpzevenp
beheerderspdiepbuitenpdepNuNNpwonen.pDaarnaastpzijnperpvierpparttimepberoepskrach-
tenp(inptotaalp2,5pfte)pwerkzaampbinnenpdepNuNN,ptepwetenptweepzorgcoördinatoren,peenp
woonbegeleiderpenpeenpschuldhulpverlener.pZijphebbenpeenpondersteunendeprol,pafhan-
kelijkpvanpdepbehoeftenpvanpdepgasten.pErpispeenpgrootpnetwerkpvanporganisatiespmetp
wiepdepNuNNpsamenwerkt,pzoalsppolitie,phuisartsen,padvocaten,peenpbankpenpdepsocialep
dienst.pSommigenpvanphenphebbenpbijvoorbeeldpeenpspreekuur,pzoalspdepsociaalpsychia-
trischepverpleegkundige.pDepNuNNpheeftpverschillendeponderdelen:pdepnachtopvangp(24p
bedden),pdepbeheerderswoningenp(vier,p1peenpersoons-,p2ptweepersoons-penp1pdrieper-
soonshuishouding,ptotaalpachtpbeheerders)penpdepBloemenheuvelp(voorpseniorenpdaklo-
zenp10pkamers).

101p DitpverslagpispgebaseerdpoppeenpbeschrijvingpvanpNuNNpdoorpMOVISIE,pziepKarinpSokp&pAnnepLucassen,p2010
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	 Werken	aan	jezelf	

DepkernpvanpdepNuNNpisphetpwerkenpaan,penphetp(opnieuw)pontdekkenpenpinzettenpvanp
vaardighedenpenptalenten,pvoorpjezelfpenpvoorpanderen.pDitpgebeurtpdoorpmeeptepwerkenp
aanphetpdagelijksepreilenpenpzeilenpbinnenpdepNuNN;pkoken,pboodschappenpdoen,pschoonp
maken,pintakespdoenpenpnieupwelingenpwegwijspmaken.pErpzijnpmogelijkhedenpvoorpwerk,p
scholing,pEVC-trajectenpenpallerleipcreatievepactiviteiten,pdiepbijdragenpaanphetpontwik-
kelenpvanpvaardigheden,peigenpverantwoordelijkheidpenpbetekenisgeving.pDenkphierbijp
nietpalleenpaanpdepdistributiepvanphetpstraatmagazinepmaarpookpaanpdeporganisatiepvanp
eenp(wieler)ptourptochtpvoorpuitvoeringpvanphetpRoemeniepproject.102pBijpdepNuNNpwordpjep
maximaalpuitgedaagdpmanifestepkwaliteitenpinptepzettenpenplatentepkwaliteitenptepexplo-
reren.pBijpresocialisatiepgaatphetperpbijpdepNuNNpnadrukkelijkpnietpomptoeptepwerkenpnaarp
eenpnormaal,pregulierpbestaanpmetphuisje-boompje-beestje.pHetpgaatperompdatpgasten,p
taakvrijwilligerspenpbepheerderspvaardighedenpenptalentenpontdekkenpenpontwikpkelen.p
Datpzepzichpverantwoordelijkpvoelenpvoorphunpeigenpwelzijnpenpdatpvanpanderen.p

	 Samensturing	binnen	de	NuNN

Werken	aan	eigen	verantwoordelijkheid	en	zelfstandigheid
BinnenpdepNuNNpispvoorpdepdak-penpthuislozenpeenpcarrièrepmogelijkpvanpgastptotptaak-
vrijwilligerpenpuiteindelijkptotpbeheerder.pDak-penpthuislozenpkunnenpalspgastpvanpdep
nachtopvangptussenp17.00puurp‘spavondspenp10.00puurpdepvolgendepochtendpdepnachtp
doorbrenpgen,pdaarnapgaanpzijpweerpdepstraatpop.pDeporganisatiepvanpdepnachtopvangpisp
inphandenpvanp(ex-)dak-penpthuislozenpdieptakenpuitvoerenpbinnenpdepnachtopvang:pdep
taakvrijwilligerspenpbeheerders.pZepwordenphierbijpgeholpenpdoorpondersteupnerspvanpdep
NuNN.pGastenpdiepwillenpbijdragenpinphetphuishoudenpwordenpuitgenodigdpzichpaanptep
meldenpalsptaakvrijwilliger.pTaakvrijwilligerspassisterenpbeheerderspbijphetpuitvoerenpvanp
corveedienstenpenpbeheerderstaken.pAlsptegenprestatiepvoorphetpwerkpdatpeenptaakvrij-
willigerpverricht,pmagphijpoverdagpbinnenpblijven.pBeheerderspzijnpex-daklozenpdiepbuitenp
depvoorzieningpinpéénpvanpdepbeheerderswoningenpwonen.pZijpzijnpverantwoordelijkpvoorp
deporganisatiepvanpdepNuNNpenpdepbegeleidingpvanptaakvrijwilligers.pTaakvrijwilligerspenp
beheerpderspwordenpdemocratischpgekozenpdoorpdepgastenpzelf.p

Ondersteuning	door	present	te	zijn	
DepondersteunerspdiepwerkzaampzijnpbijpdepNuNNphebbenpeenpandereprolpdanpinpeenpregu-
lierepinstelling.pZepbewakenpdepdoelstellingenpvanpdepNuNN,pverzorgenphetpinkomens-
beheerpenpondersteunenpwaarpnodig,pafgestemdpoppdepbehoeftepvanpdepgast.pZijphan-
terenpdaarbijpdepzogenoemdeppresentiebenapdering.pDitpbetekentpdatpdepondersteunersp
terughoudendpzijnpinpdephulppdiepzijpbieden.pEenpnietpaflatendepbetrokkenheidpisperopp
gerichtpbinnenpdeprelatiep(levens-)pvragenptepverhelderenpzonderphierpoplossingenpaanp
tepverbindenpofphierprichtingpaanptepgeven.pDepondersteunerpsignaleertpenpconfronteertp

102p Ziepdepbijdragephierna.p
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vanuitpbetrokkenheid.pVanuitpdieppresentiebenaderingpkunnenpzijpop hun handen zitten,p
enpafwachtenptotpgastenpzelfpmetpeenpvraagpkomen.pZepkunnenpdingenplatenpgebeurenp
enpdepverantpwoordelijkheidpvoorpeenpoplossingpbijpdepgastenplaten.p

Het	netwerk
Inpdepafgelopenpjarenphebbenpdepondersteunerspeenpaanzienlijkpnetwerkpopgebouwdp
metpinhoudelijkpdeskundigenpuitponderpanderepdepmaatschappelijkepopvang,pdepgees-
telijkepgezondheidszorg,pdepjeugdhulpverleningpenpdepverslavingszorg.pDoelphiervanpisp
zorgpoppmaatptepcreëren.pOrganisatorischpwordtperpsamengewerktpomptotpafstemmingp
oppdepwerkvloerptepkomen.pDepNuNNpbiedtpondersteuningpbijpbemiddelingpnaarpscholingp
enpwerkpenpnaarpinstellingenpompdeppsychischepenpfysiekepgezondheidpopptepkrikken.p
DaarnaastpbiedtpdepNuNNpextraphulppbijphetpinkomensbeheer.pOmgaanpmetpgeldpblijftp
eenpeigenpverantwoordelijkheidpvanpdepgasten,palpispditpvoorpveelpgastenplastig.pVerderpisp
erpexternepondersteuningpvoorpalspdepgastenpditpzelfpwillen.pZopkomtperpbijvoorbeeldpelkep
weekpeenpsociaalpsychiatrischpverpleegkundige.pDepNuNNpheeftpdepafgelopenpveertienp
jaarpeenpgrootpeigenpnetwerkpopgebouwd,pbestaandepuitppolitie,phuisartsen,padvocaten,p
eenpbank,penpbijvoorbeeldpdepsocialepdienst.

Aandachtspunten
Deponderlingepverbondenheidpenpdepsamenwerkingptussenpdepgastenpispdepbelangrijkstep
succesfactorpvanpdepNuNN.pEnpdatpkanpalleenpgebeurenpalsperpeenpbepaaldepsfeerphangt,p
enpdatpispdepverantwoordelijkheidpvanpallepmensen.pIedereenpispheelpopen,pwantpieder-
eenpheeftphetzelfdepdoorlopen.pZepsprekenpelkaarpaanpoppmisdragingen,perpwordtpmak-
kelijkpdoorpgrootspraakpheenpgeprikt.pAlspdepgroeppinstabielpisp(alsperpbijvoorbeeldptweep
kampenpbestaan)pdanpwerktphetpzelfbeheerpnietpgoed.pInphetpverledenphebbenpdeponder-
steunerspwelpeenspmoetenpingrijpenpenpdepbezemperdoorpmoetenphalen.pOndersteunersp
kunnenpsterkpbijsturenpinpvoorkomendepsituatiespwaarinpzelfbeheerponderpdrukpkomtptep
staan.pZopkanphetpvoorkomenpdatppersoonlijkepbelangenpvooroppkomenptepstaanpi.p.v.phetp
algemeenpbelang.pBelangenverstrengelingpbijpvrijwilligerspwordtpgekwalificeerdpalspeenp
onvoldoendepniveaupvanptaakvolwassenheid.pZijpwordenpvrijwilligerpafpgemaakt.pMeestp
voorpdephandpliggendpvoorbeeldpispwanneerpeenpvrijwilligerpzichplaatpomkopenpmetpdrugsp
ompbepaaldpnietpgeoorloofdpgedragpteptolererenpdanpwelpafptepdekken.pDitpispdepafgelopenp
tweepjaarpnietpmeerpvoorgekomen.pVaakplostphetpzichpvanzelfpweerpop.p

EenpanderepbelangrijkepsuccesfactorpisphetpperspectiefpdatpdepNuNNphaarpgastenp
biedt.pBuitenshuispwerken,pbijvoorbeeldpviapBureaupDagloon,phetpuitgebreidepscholings-
aanbodpvanpdepNuNNpvoorphaarpvrijwilligers,pcreatievepactiviteitenpenpsolidariteitsactiesp
dragenphieraanpbij.pDepNuNNpheeftpeenpvoorbeeldfunctie.pNieuwepinitiatievenpwordenp
overgedragenpaanporganisatiespdiepdezepkunnenpincorporerenpofpwordenpzelfstandig,p
zoalspbijvoorbeeldpbureaupDagloon.pAanpdezepvoorzieningenpbleekpdepbehoeftepoppeenp
stedelijkepschaalpaanwezig.pOmpdepvoorzieningpvoorpallepdaklozenptoegankelijkptepmakenp
isphierpeenpapartepstichtingpvoorpopgericht.pOokpdepmogelijkhedenpompdoorptepstromenp
naarpeenpbeheerdersfunctiepenpeenpeigenpwoningpmetpzopnodigpbegeleidingpenpnazorg,p
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gevenpperspectief.pWelpisphetpgebrekpaanpdoor-penpuitstroompbijpbeheerderswoningenp
eenpkritischepfactor.pErpispeenppassendpwoonalternatiefpnodigpvoorpdegenepvoorpwiepzo’np
beheerderswoningphetphoogstphaalbarepis.p

Enpalsplaatstepdepcommunicatie.pDeporganisatiepenpuitvoeringpvanpzelfbeheerpdientp
voortdurendptepwordenpgecommuniceerd.pInternpnaarpnieuwepgastenpenpexternptenp
behoevepvanphetpmaatschappelijkpdraagvlak.pDepvrijwilligerspzijnpaanwezigpbijpzopmoge-
lijkpallepvoorkomendepoverlegsituatiespenpbijpprpactiviteitenpbinnen-penpbuitenpdepnacht-
opvang.pDitpisponontbeerlijkpvoorpeenpvoorzieningpinpeigenpbeheer,pgezienpdeprelatievep
onbekendheidpmetpdergelijkepvoorzieningenpenphetpfeitpdatpdezepvoorzieningenpafwijkenp
vanphetpreguliere.

	 Kantelingen

Anders	dan	regulier
HetpispdepbedoelingpbinnenpdepNuNNpdatpdepgroeppondersteunendpfunctioneertpenpdatp
mensenperpaanphunpcompetentiespkunnenpwerken.pDepvoormaligpdaklozenpdragenpsamenp
depverantwoordelijkheidpvoorpdepvoorziening.pDitpispeenpbelangrijkepkantelingpopphetp
niveaupvanpdepcliënt.pDepdaklozenpvoerenpzelfphuishoudelijkepenpbeheerderstakenpuitpenp
besprekenpinpeenpwekelijkspoverlegpzakenpals;phetpfunctionerenpvanp(nieuwe)pgastenpenp
medewerkers,phetpwerkrooster,psanctiebeleid,penpontwikkelingenpenptrendspoppstraatpenp
bijpdepoverheidpenpopvanginstellingen.pOpphetpniveaupvanpdepprofessionalpenporganisatiep
ligtpdepkantelingpbijpdepondersteunerspvanpdepNuNNpdiepterughoudendpzijnpinpdeponder-
steuningpdiepzijpbieden,pvanuitpdeppresentiebenaderingpdiepzijphanteren.pVanuitpdiepbena-
deringpkunnenpzijpopphunphandenpzitten,penpafwachtenptotpgastenpzelfpmetpeenpvraagp
komen.pZepkunnenpdingenplatenpgebeurenpenpdepverantwoordelijkheidpvoorpeenpoplos-
singpbijpdepgastenplaten.pDepkantelingpopporganisatieniveauplaatpzichpduidelijkpzienpinpdep
platte,pnietphiërarchischeporganisatiestructuurpvanpdepNuNN.

Competenties	en	vaardigheden
Depmaaltijdvoorzieningpispvolledigpinpeigenpbeheer,pnetpzoalsphetpvoedingsbudgetpenp
depschoonmaak.pDitpwordtpperpweekpverstrekt.pVrijwilligerspzorgenpvoorpdepinkooppenp
maaltijdbereiding.pTaakvrijwilligerpofpbeheerderpwordpjepnietpzomaar.pDaarphorenpbepaal-
depvaardighedenpbij.pDeponderstaandepvaardighedenpzijnpdoorpdeptaakvrijwilligerspenp
beheerderpgeformuleerd:

p− Schoonmaken,ppersoonlijkephygiëne
p− Beetjepoverwicht,pondersteunendpvoorpanderen
p− Voorpjezelfpopkomen,pvanpjepafpkunnenpbijten
p− Afsprakenpnakomen
p− Consequentpzijn
p− Oppdephoogtepblijvenpvanpwatperpgebeurtpenpzelfpinpbeeldpblijvenpalspbeheerder,pdusp

regelmatigplangspblijvenpkomen
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p− Zelfstandigpwerken
p− Anderenpkunnenpcorrigeren,pwaaronderpvrienden,pdaarpmoetpjepbovenpstaan:pje bent 

een goeie vent, maar je doet niet de dingen die je moet doen.

Depondersteunersphanterenpdeppresentatiebenaderingpenpdaarbijphorendepuitgangspun-
ten:
1.p Samenpdoenpenpomgevingsgerichtpwerkenp(in-penpextern)
2.p Empowerment:pprimairpgerichtpopphetpvindenpvanppositievepaanknopingspuntenpenp

krachtenptotpverandering
3.p Openpstaanpvoorpenpzoekenpnaarpcreatievepoplossingenpzoeken
4.p Projectmatigpwerken
Gezienpdezepuitgangspuntenpisphetpbelangrijkpdatpeenpondersteunerpdoelgerichtpis,p
doorzettingsvermogenpheeft,pmaarpookpdurf/lef,pzichpaanpkanppassenpaanpveranderendep
omstandighedenpenpproactiefpkanphandelen.pSamenwerkenpmetpdepdoelgroeppenpmetp
hetpnetwerkpispdaarbijpeenphelepbelangrijkepcompetentie.p

	 Suggesties	voor	onderwijs,	onderzoek	en	ontwikkeling

Deppresentatiebenaderingpenpempowermentgerichtpwerkenpispeenpnietpeenvoudigptep
hanterenpbenadering,pomdatpprofessionalspgraagphandelendpoptredenpenpvaakpnogp
probleemgerichtpzijn.pDepomslagpnaarpmeerpkrachtgerichtpwerken,ppresentpzijnpenpop je 
handen zittenpbehoeftpnogpveelpaandachtpinponderwijspenpdeskundigheidsbevordering.p
Overigensplijktperpinpdeppraktijkpaltijdpeenpevenwichtpgezochtptepwordenptussenpdeptweep
uitersten:pprobleemgerichtpwerkenpvs.pkrachtgerichtpwerken,poplossingsgerichtphande-
lenpvs.ppresentpzijn.pZoekendpnaarpdepbest of both worlds.pWanneerpprofessionalspwelkep
benaderingpofpelementenpdaarvanphetpbestpkunnenpinzettenpenpdepvraagpnaarpmethodenp
diepergenspinphetpmiddenpliggenpispeenpinteressantepontwikkelingsvraag.
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Roemeensepwerkvakantiesp&pdeppresentiebenaderingp-p
MatthijspVerbeekp&pFranspBrinkman

StichtingpZelfbeheeractiviteitenpDak-penpthuislozenp(ZDT)ptepNijmegenporganiseertpmetp
enpvoorpdepdeelnemerspaanpNachtopvangpuitpNoodzaakpNijmegenp(NuNN)pwerkvakantiesp
inpRoemenië.103pDitpinitiatiefpverkeertpinpeenpprilpstadium,pmaarpdepeerstepervaringenpzijnp
veelpbelovend.pDepformulepispeenvoudig.pDepex-daklozenpsparenpvoorpreis-penpverblijfs-
kosten,pzoekenpmetpdepprofessionelepondersteunerspsponsorgeldenp(geenpsubsidies)penp
viapcontactenpinpRoemeniëpwordtpwerkpgezocht:paanpdepslagpalspeenpvrijwilligepklussen-
dienstpvoorpdeparmstepmensen.pDaarnaastpisphetpookpvakantiepmetpexcursies;puitpenpthuisp
inpcircaptweepweken,pmetpcircapachtppersonen,pmisschienptweepkeerpperpjaar.pInpdezepbij-
dragepgaanpwepinphetpkaderpvanpdeppresentiebenaderingpinpoppagogiekpenpzelfbeheer,p
rollenpvanpprofessionelepondersteuners,pdepdeelnemerspenpdepgastgeverspinpRoemeniëpenp
depactiviteitenpinpRoemeniëpzelf.pTotpslotpnoemenpwepenkelepknelpuntenpvoorpenpcompe-
tentiespvanpdepondersteuners.

	 Agogiek	en	zelfbeheer

Passenpzelfbeheerpenpagogiekpbijpelkaar?pAgogiekpgaatpoverpmensenpveranderenpmetpstra-
tegieën,pwerkafspraken,pplanning.pHoepmoetpdatpbijpzelfbeheerpalspnietpdepprofessionalp
leidinggevendepdeskundigepis,pmaarpdep(ex-)pverslaafdepdaklozepzelfbeheerder,pmogelijkp
metpchronischeppsychiatrischepproblemen?p

BijpZDT/NuNNpwordtpweinigp inpagogischepwoordenpbeschreven.pWelpwordtpveelp
gebruikpgemaaktpvanpdeppresentiebenaderingpvanpAndriespBaart104,pdiephieroppeenpwerk-
baarpantwoordpheeftpvoorpdepprofessionelepondersteuners.105pZijpmoetenpveelpkunnen,p
maarpdepbasispis:pdepleefwereldpvanpeenpprojectdeelnemerperkennenpenpbevestigenpmetp
depgedachtepdatpditpgeenpbestendigingpinhoudt.pDepbenaderingpspreektpdanpookp–pinpeenp
dubbelheidp–pvanp“laten”penp“maken”.pHetplatenpisprespecterenpenpgeduldphebben.pHetp
makenpisphetplevenpmetpiemandpeenpwendingpgeven:pnieuwepexpressie,pgedragsveran-
dering,pcontactherstel;pmakenpwatperpnietp(meer)pwas.pEenptweedepbasispispdatpgevoe-
lenspvanp“onherbergzamepverlatenheid”penp“socialepoverbodigheid”pongedaanpwordenp
gemaakt.p

Beidepbasisprincipespvragenpompmensenkennis,plevenservaringpénpagogiek.pMensen-
kennispispnodigpompinptepschattenpwatpjepkuntpzeggen,pvragenpofpdoen,pdeplevenservaringp
ispnodigpompeenpwederkerigpverhaalptephebbenpenpagogiekpispnodigpalspmetakaderpompnap
tepdenkenpoverphoepdepbetrekkingenpverlopen.pDepagogiekpvanppresentieppastpgoedpbijpp
p

103p ZDTpwasp16pjaarpgeledenpdepoprichterpvanpNunN,peenpinitiatiefpvanpeenpwerkgroeppvanpdaklozen.pNunNpp

ispnuporganisatorischponderdeelpvanpRIBWpNijmegenpenpRivierenland.pZDTpisp‘werkmaatschappij’pvoorppp

specialepactiviteitenp(ziepookpinpdezepbundelphetpartikelpoverpdepNunN).

104p AndriespBaart,p2001.pZiepookpinpdezepbundelphetpartikelpoverphetpCatherijnehuis.

105p Hoewelphetpkanpgeldenpvoorpanderephulpverleners,psprekenpwephierpverderpkortwegpvanpondersteuners.
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zelfbeheer.pDeprollenpzijnpinphogepmatepgeëgaliseerd;pdepondersteunerpgeeftpdepdeelne-
mers/cliëntenpdepoptimalepruimtepvoorphetpzelfbeheer.p

	 De	gastgevers:	soeproutepresentie

Depdeelnemerspaanpdepwerkvakantiespzijnpgeenpdoorsneeptoeristen.pZepzienperpwatpandersp
uit,pgedragenpzichpenigszinspafwijkend,pgebruikenppillen.pHetpverblijfpinpgastgezinnenpinp
Roemeniepgeeftpechterpgeenpproblemenpenpdepverklaringpdaarvoorpispwaarschijnlijkpdatp
zepnietpalspprobleemgevallenpwordenpbenaderd.pDepgastgezinnenpkennenpgeenpagogiekp
enpzephebbenpéénpintentie:pdienstbaarpenpgezelligpzijnpvoorptoeristen.pDatpblijkenpopmer-
kelijkepeigenschappenpvoorpdepdeelnemers.pZepzijnpmeerpvertrouwdpmetpbureaucratie,p
achterdocht,pspanningpenpconflict.pPassendpinpdeplijnpvanpZDT/NuNNpwordenpzepnupaan-
gesprokenpalspdoodgewonepgasten.pDieppositiepispnietpvoorgeschrevenpnochpbedacht,p
diepisper.pWepzoudenpditpeenpnatuurlijkeppresentiepwillenpnoemen.pEldersphebbenpwepdep
terloopseppresentiepdiepondersteunerspuitoefenenpdepsoeproutepresentie genoemd:pjep
kuntpbijpalpjephandelingenperpbewustpbijpstilstaanpdatpjepdepanderpkuntpbevestigenpinpz’np
bestaan,pduspookpbijphetpaangevenpvanpeenpkoppsoep.pDepgastgeverspwetenpditpniet,pmaarp
zephebbenpeenpnatuurtalentpvoorpwatpdeppresentiebenaderingp“liefdevolleptoewending”p
noemt,penpduspvoorphetpverlichtenpvanpdeponherbergzamepverlatenheid.pZepzijnper.pOnzep
vakantiegangerspwaarderenpditpinpzeerphogepmate.p

Hetpkanphelpendpzijnpdatpdepdeelnemers,pzekerpinpdepplattelandsomgeving,pminderp
uitpdeptoonpvallenpdanpinpNederland.pOnderlingepwrevelplossenpzepookpgewoonpoppdoorp
iemandpaanptepraken,perptepzijnpenp“doepeffepnormaalpman!”pOfpdoorpschouderophalendp
watpandersptepgaanpdoen.p

Depwerkvakantiesphebbenpinpbeginselpeenpeenzijdigpbelang:pZDT/NuNNpwilpwatpmetp
enpvoorpdepdeelnemers.pOokpalsperptwee,pdriepgroepenpvanpachtppersonenpinpwisselendep
samenstellingpnaarpRoemeniëpgaan,pzegtpdatpnietpdatphetphelpenpalléénpeenpdoelpis.pDaar-
voorpispdepimpactpvoorpdepwerkvakantiegangersptepgroot.pZepzijnpgevers,pmaarpvooralpont-
vangers.p

	 De	deelnemers:	acte	de	presence

HetpwerkvakantieprojectpvanpZDT/NuNNpheeftpeenphogepmatepvanpwederkerigheidpvoorp
allepbetrokkenen.pVoorpdepdeelnemerspispoppreispgaanpenpgastpzijnpeenpdoelpoppzichzelf.p
Inpnavolgendepgroepenpzalpookpsteedspeenpdeelnemerpuitpeenpeerderepgroeppaanwezigp
zijn,pdiepzijnpervaringpalspassistent-ondersteunerpkanpinzetten.pDatpispaantrekkelijkpomp
tepdoen,peenpuitnodigingptotpeenpnieuweprol,penpvanpbelangpvoorpnieuwepdeelnemerspdiep
opzienptegenpvoorphetpeerstpvliegenpenpeenpeerstepverblijfpinpeenpanderpland,pmetpanderp
geldpenpeenpandereptaal.

Maarpdepdeelnemersphebbenphunpeigenpacte de presence.pZepgaanpwerken.pZepkunnenp
zinvolpbezigpzijnpmetpenpvoorpmensenpdiephetpmogelijkpnogpslechterpgetroffenphebbenp
danpzijzelf.pHierdoorpkrijgtpdeppresentiebenaderingpeenptweedeplaag.pDepdeelnemerspwor-
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denpzelfppresentiebeoefenaren.pIetspwatponontkoombaarpispdatpzepmoetenpkunnenp“ver-
duren.”pDepellendigepleefomstandighedenpwaarmeepzepwordenpgeconfronteerdpkunnenp
aanzienlijkpenpbijkanspuitzichtloospzijn.pEnpdanpmagpjeptochpnietpweglopen.

Hetp“maken”pzalpdeelspheelpletterlijkpzijnpdoorpkleinschaligepdienstverlening.pTepden-
kenpvaltpaanpreparatiespvanpstopcontacten,plekkendepdaken,pdruppendepkranen.pHetp
aanleggenpvanpeenpextrapstopcontactpofpwellichtphelpenpbijpeenpputpslaanpvoorpwiepgeenp
waterpoppz’nperfpheeft.pMaarpdepgelaagdeppresentieptreedtpookpoppinphetperpzijnpenpdatpdep
cliëntenpüberhauptpextrapaandachtpenpbezoekpkrijgen.106

	 De	ondersteuners:	erbij	zijn

Deptakenpvanpdepondersteunendepmedewerkersptijdenspdepwerkvakantiespverschillenpnietp
vanphunpdagelijkspwerkpbijpZDT/NuNN.pEenpcoachendeprolpinpdepgroepsondersteuning,p“erp
zijn”,pbinnenphetpprojectpenpbudgetbeheer.pHetpbudgetbeheerpbetreftpdepfinanciënpvanp
individuelepdeelnemersp(maarpnietpnoodzakelijkpallepdeelnemers)penphetpbudgetpvanpdep
werkvakanties.p

Depondersteuningpkanpinhoudenpdatpmedewerkersphetpvoortouwpnemenpompgeza-
menlijkptotpideeënpenpbesluitenptepkomen.pDepondersteunerspzullenpookpinitiatievenp
nemenpalsperpirritatiespbinnenpeenpgroeppzijn.pBijvoorbeeldpalspeenpdeelnemerpzichpnietpaanp
afsprakenphoudt,palsperpsprakepispvanpoverlastpjegenspderden,ofpjuistpoverlastpvanpderdenp
tegenoverpdepdeelnemers,pbijvoorbeeldpbedelendepkinderenpofpzeurendepvolwassenen.p

Ookphierpzienpwep“laten”penp“maken”pverenigd.pDeelnemerspmoetenpnamelijkpniks,p
maarpwelpalspzepzelfpeenmaalpvoorpwerkvakantiesphebbenpgekozen.pDaarvoorpmoetenp
zepsparen,pzichpaanpdeprollenphoudenpalspreiziger,pgroepslid,ptoerist,pbezoeker,phelper.pDep
ondersteunerspfaciliteren,pnodigenpuitpenpstimuleren.pDepdeelnemerspverplichtenpzichp
aanphetp“maken”p(enpzoptephorenpenpzienpmetpveelpplezier).p

De	vermenging	van	werk	en	privé
Deppresentiebenaderingpispsterkpverwevenpmetphetpideepvanpbetrekkingenpaangaanpterp
bevestigingpvanpdepander.pDepprofessionalpzalpmee-eten,pgedenkwaardigepmomentenp
delenpmetpzijnpcliënten,pcliëntenplatenpdelenpinpzijnpeigenpgedenkwaardigepmomenten.p
BijpZDT/NuNNpispdatpnietpanders.pOndersteunerspenpdeelnemersptrekkenpmetpelkaarpop,p
ookpoverpenpweerpthuis,pzoalsptijdenspdepwerkvakanties.pOndankspdatpdepondersteunersp
eenpanderepverantwoordelijkheidphebbenpenpbetaaldepmedewerkerspzijn,pontstaatperpeenp
gelijkwaardigheid.pDepervaringpvanperbijphoren,pkanpdeelnemerspveelpbevredigingpver-
schaffen.pEnpduspookprustpenpveiligheid,pwatperpweerptoepkanpleidenpdatperpnagedachtp
wordtpoverphetpeigenpleven.pDatpmoetpallemaalpniet,pmaarphetpmágpwel.pPresentiepscheptp
conditiespwaaronderpdepanderpwordtpuitgenodigdpompkwaliteitenpinptepzettenpénpinpstaatp
wordtpgesteldpzijnplevensaverijp(opnieuw)ponderpogenptepzien.pEenpvloeiendepovergangp

106p ZDT/NunNpwerktpsamenpmetpdephulporganisatiepBetaniapinpdepNoord-RoemeensepstadpBacãu.pZijpbeschik-

kenpoverpeenpcaseloadpvanpzeerparmepgezinnenp(zie:pwww.asociatiabetania.ro).pHetpispeenppermanentpaan-

dachtsgebiedpomphetpaanbodpuitptepbreiden,pookpoppcreatief/theaterpgebied.
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tussenphetppersoonlijkepenphetpfunctionelepscheptpdezepcondities.pTijdenspdepwerkvakan-
tiespzijnpdeelnemers,pondersteunerspenpgastgeverspoppgezinsniveau.pOpplogiespdeelpjepdep
slaapkamers.p

Competente	ondersteuners
DepRoemeenseppresentiebenaderingpbetekentpvoorpdepondersteunerpvooralpzorgenpvoorp
eenpgezondepgroepsdynamiek.pVoorafpmoetperpeenpgedegenpinschattingpzijnpofpdepachtp
deelnemersptweepwekenpmetpelkaarpkunnenpsamenwerkenpenpsamenleven.pOmpdepgroepp
teptesten,pstaatpvoorpdepreispeenpmidweekpfietsvakantiepinpNederlandpopphetpprogramma.p
Hoepreagerenpmensenpoppelkaarpinpverschillendepsituaties?pDitpispterpvoorbereiding,pzodatp
eventueelpdepgroepssamenstellingpaangepastpkanpworden.pEnigepkennispvanpgroepsdy-
namicapispvoorpeenpondersteunerpduspeenpmust.

Eenpondersteunerpdiepvanuitppresentiepwerktpheeftpaltijdptepmakenpmetphetpprocesp
datpdepdeelnemersgroeppdoorloopt.pEenpondersteunerpwerktpnooitpnaarpeenpdoorphem-
zelfpvastgesteldpdoelptoe,pmaarphijpbeweegtpmeepmetpdepbeslissingenpenpdepmogelijkpver-
anderendepvisiepvanpdepgroep.pOpphetpprocespheeftphijpnauwelijkspinvloed.pOokpalspjepalsp
ondersteunerpberenpoppdepwegpzietpzulpjepop je handen moeten gaan zittenpompdepgroepp
zijnpeigenpprocespteplatenpdoorlopen.

Tochpkanperpgeenpsprakepzijnpvanplaisserpfaire.pVoorafpdienenpdepdoelstellingenpenp
werkzaamhedenpvoorpdepwerkvakantiepduidelijkptepzijn,pinpsamenspraakpmetpdeppartner-
organisatiepinpRoemenië.pHetpispgeenpvrijblijvendeponderneming.pTijdensphetpprojectpzalp
depondersteuner,pwelhaastptegenpzijnppresentiehoudingpin,pdepdoelenpmoetenpbewakenp
inpplaatspvanpdepgroepphetpprocespterpplekkepteplatenpontwikkelen.pHetphelptpdatpdeelne-
mersphunpeigenpbesluitenpnemenptijdenspdepvoorbereidingenpenpdaarbijpispdeppresentiep
vanpdepondersteunerpvooralpgelegenpinphetpverantwoordelijkpmakenpenpwijzenpoppdepver-
antwoordelijkheidpvanpdepgroeppomphetpprojectppositiefpteplatenpverlopen.

Eenpderdepbelangrijkepfunctiepvanpdepondersteunerpisphetpherkennenpvanpenpeenp
appèlpdoenpopptalentenpvanpdeelnemers.pDepondersteunerpmoetpzienptepontdekkenpwaarp
depverschillendepdeelnemerspgoedpinpzijnp(denkpaanptimmeren,pschilderen,pkokenpvoorp
depgroep)penpwaarpzepplezierpuithalen.pUiteraardpispditponderwerppvanpgesprekptijdensp
depvoorbereidingen.pDitpzijnpvaakpvergetenpvaardighedenpuitpeenpverp(werk-)verledenpdiep
somspalptientallenpjarenpnietpmeerpzijnpingezet.pDeppresentiebenaderingpspreektpbijpemo-
tioneleppijnpuntenpoverp“uitgraven.”pDitpgeldtpookpvoorp(praktische)pkwaliteitenpvanpdeel-
nemers.pHetp“ergenspgoedpinpzijn”pgeeftpzepperspectiefpbijpthuiskomst.pHetpsamenpdelenp
vanpvaardighedenpenpkennispovergevenpaanpgroepsgenotenpenpsamenpdeelpmakenpvanp
eenpgroterpgeheel,pispnietpalleenpgoedpvoorpdepgroepsvormingpterpplekke,pmaarpleidtpookp
totpdieperpgaandeponderlingepbetrekkingen.

	 Leer	je	ondersteuner	zijn	op	school?

Wanneerpiemandpmetpeenpsociaalagogischepopleidingpaanphetpwerkpgaatpalspondersteu-
nerpinpeenporganisatiepinpzelfbeheerpkomtphijptochpwelpwatpuitdagingenptegen.pHijpmoetp
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zichpbevrijden.pJepleertphetpprincipepde cliënt centraal,pmaarpdatpisptochpheelpanderspdanp
samenpoptrekkenpmetpdepdoelgroeppenpdeelnemersptepzienpenptepbehandelenpalspcolle-
ga’s.pDitpispeenprelatiepmetpjepcliëntpdiepinpeerstepinstantiepalsphulpverlenerponnatuurlijkp
aanvoeltpenpzekerpnietpaangeleerdpisptijdenspjepopleiding.

Eenpondersteunerpinpeenpzelfbeheerorganisatiepstaatpcontinupinpeenpspagaat.pAanpdep
enepkantpzijnpdepmensenpuitpdepdoelgroeppcollega’s,palsphetpgaatpomphetpdraaiendephou-
denpvanpdeporganisatie,pmaarpaanpdepanderepkantpisperpookpeenpouderwetsephulpverlener/
cliëntpverhoudingptijdensphetpwerkenpaanppersoonlijkepdoelenpenphulpvragen.pEenponder-
steunerpmoetpduspkunnenpschakelenptussenpbeidepvormenpvanpbetrekkingen,penpinpbeidep
rollenpoppeenprespectvollepmanierpmetpelkaarpkunnenpwerken.

Inpzelfbeheerpmoetpdepondersteunerpookplerenpompdepbeleidsvormingpenpdepontwik-
kelingpvanpdeporganisatiepuitphandenptepgeven.pDepuitdagingpligtpinphetpvertrouwenpheb-
benpinpdepkennispenpinzichtpvanpdeelnemerspompcorrectepbeslissingenptepnemenpoverpdep
algemenepgangpvanpzakenpenphetpbeleidpinpdepvoorziening.pDuspookpinphetpwerkvakan-
tieproject.pDitpvraagtpeenpflinkepomslagpinpdepgedachtegangpvanpeenphulpverlener.pDep
professionalpmoetpafpenptoephetprisicopnemenpdatpdepcliëntpbeslissingenpneemtpdiepjep
professionelepplannenpinpdepwarpsturen.

Hetpvindenpvanpeenpmanierpompjepbetrekkingpmetpjepcliëntpnaarpeenpzopgelijkwaardigp
mogelijkpniveauptepbrengenpispeenpvakpapart.pDitpleerpjep(helaas)pnietpoppschool,pmaarp
krijgpjepinpdepalledaagseppraktijkppaspinpdepvingers.pEenpsupervisorpoppschoolpzalpvermen-
gingpvanpwerkpenpprivé,palsphierpgenoemd,pwaarschijnlijkpafraden.pTerwijlphetpvolgensponsp
noupnetpeenpvanpdepkrachtigstepwerkzamepfactorenpispinphetpsuccespvanpzelfbeheerpmetp
ondersteuning.

	 Over	de	continuïteit	en	het	beklijven

Depdeelnemersphebbenptijdenspdeporiënterendepvakantiepveelppositievepvoornemenspenp
persoonlijkepdoelenpvoorpzichzelfpgeformuleerd.pDepdeelnemerspzijnptotprustpgekomenpenp
doorpdepervaringenpdiepzephebbenpopgedaan,pkunnenpzepkritischpkijkenpnaarphunpeigenp
situatie.pOmpditppositivismeptepbehoudenpenpsamenpmetpeenpdeelnemerpdepvruchtenp
ervanptepplukken,pisphetpbelangrijkpdatpdepondersteunerpbijpthuiskomstpgelijkpmetpdep
deelnemerspweerpaanpdepslagpgaat.pErpbestaatpaltijdpeenpkanspdatpervaringen,phoepindrin-
gendpook,pvluchtigpblijken.pAlspdeelnemerspnapthuiskomstpinphunpoudepsituatiepterecht-
komen,pzoudenpzepgemakkelijkpweerpnegatievepgedragingenpkunnenpoppakken.p

Hetpispzaakpompdepdeelnemerspnietpalleenptepondersteunenpinphetpwerkenpaanphunp
eigenpgoedepvoornemens,pmaarpookpomphenpgelijkpweerptepbetrekkenpbijpdepvervolgreisp
ompdepRoemeniëpervaringpwarmpenplevendigptephouden.pZopsnelpmogelijkpnapthuiskomstp
komenpdepondersteunerspbijpelkaarpompnietpalleenphetpalgehelepprojectptepevalueren,p
maarpookpompmetpallepdeelnemerspindividueelptepevalueren.pWepbesprekenppositievepenp
negatievepervaringenpvanpdepdeelnemerspenperpwordtpgekekenpnaarpwatpwepalspgroeppheb-
benpgeleerdpvanpditpbezoekpenpwatpwephiervanplerenpvoorphetpvervolg.pHierpkomtpbijpvrij-
welpallepdeelnemerspeenpaantalpactiepuntenpnaarpvorenpdiepzeptijdenspdepvakantiephebbenp
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geformuleerd,pbijvoorbeeldpwerkpzoeken,pafkicken,pwerkenpaanpdepeigenpgezondheid.pDep
deelnemerpenpdepondersteunenpproberenphiermeepconcreetpaanpdepslagptepgaan.pDepdeel-
nemerspwordenpbetrokkenpbijphetporganiserenpvanphetpvolgendepbezoekpdoorphetpbijwo-
nenpvanpvergaderingenpwaarpzephunpervaringenpomzettenpinpideeënpvoorpdeptoekomstigep
reis.pVerderpzijnpzepbetrokkenpbijpzakenpalspsponsoracties,pcontactpmetpdepmediapenphetp
wervenpvanpnieuwepdeelnemers.p107

Hetpbetrekkenpvanpdepdeelnemerspbijphetpvervolgprojectpheeftpnietpalleenpcontinuï-
teitpalspdoel.pHetpheeftpookpalspzeerpbelangrijkpeffectpdatphetppositievepgevoelpenpdepver-
anderingenpinphunppersoonlijkepsituatiepenptoekomstvisiepdiepdatpgevoelpmeebrengt,p
vastpwordenpgehouden.pHetpispeenpcontinuepjaarcyclus:pvoorbereiden,ptweepkeerpwerk-
vakantie,pnabeschouwen,pnieuwepplannenpmakenpenpzepuitvoeren.pDoorpdepopenpsfeerp
ontbreektphetpzeldenpaanpcreativiteit,peenpwezenlijkepuitdaging.108p

Erpgaatpeenpoverduidelijkpenthousiasmerendpeffectpvanuit,pwatpookptepzienpispinpdep
vierdeligepdocumentairepoverpdezepreispdoorpdepNRCV.109pDatpeffectpvolgtpuitpdepnormali-
seringpvanpomgang,pdepgelijkwaardigheidpinpwederzijdsepaandacht,pdepnadrukpoppmoge-
lijkheden.pZoalspgezegd:palspmensenponderpdiepconditiespzichzelfptoestaanpoudpzeerpopptep
rakelen,pdanpkanpdat.p

107p Eenp succesnummerp inp 2011p isp dep sponsoringp doorp www.faberfietst.nlp watp veelp aandacht,p sympathiep enp

(bouw)geldpheeftpoppgeleverd.pDepdeelnemerspaanpdepwerkvakantiespzijnpinphogepmatepbetrokkenpgeweestp

bijpdeporganisatiepenpuitvoering.

108p Voorp2011pstaanpbijvoorbeeldpookpmeerpcreatievepelementenpopphetpprogramma,pzoalspdepaanlegpvanphinkel-

plaatsenpenpeenpkindertheatervoorstelling,phetgeenpompparticipatiepvraagtpvanpdeelnemers,plokalepbevol-

kingpenp‘derden’p(bijv.peenpprofessioneelpacteur).

109p Zie:paltijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/dakloos-op-vakantie
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Depspanningpdurvenpopzoekenp-pMartijnpKole

	 Herstel	en	herstelondersteunende	zorg;	een	paradigmaverschuiving

Ompmaarpmetpdepdeurpinphuisptepvallen:pmensenpinpdeplangdurigepzorgpherstellen.pHer-
stellenpvanpernstigeppsychiatrischepenpverslavingsproblematiek.pDitpprocespomvatpnietp
alleenpdepaandoening,pmaarpookpdepgevolgenpdiephetphebbenpvanpdepaandoeningpheeftp
voorpdepmanierpwaaroppzijpnaarpzichzelfpkijkenpenpwatpzijpalspcliëntpmeemaken.pNapjaren-
langpalspcliëntprondgelopenptephebbenpbinnenpdepgeestelijkepgezondheidszorgpbenpikp
mijnplotpinpeigenphandenpgaanpnemen.pErpbestondpgeenpwonderpilpofptherapiepdiepmijnp
kleinerpwordendepzelfvertrouwenpenpuitzichtlozerpwordendeplevenpkondenpredden.pTweep
gebeurtenissenpmaaktenpdatpikpdepverantwoordelijkheidpvoorpmijnplevenpterugppakte.p
Depeerstepwaspdatpikpoppeenpabsolutepdieptepuntpwaspbelandpinpmijnpleven.pDeptweedep
gebeurtenispwaspdepontmoetingpmetpanderepcliëntenpinpeenpherstelwerkgroeppoppiniti-
atiefpvanpWilmapBoevink.pDitpwaspeenpplekpwaarpikpverhalenpmochtpdelenpenpwaarpikpalsp
volwaardigpmenspgezienpwerdpmetpkwetsbaarheden,pmaarpvooralpmogelijkheden.pTotp
dieptijdpwerdpikpafhankelijkerpvanpzorg.pIkpwoondepinpeenpbeschermdpwonenpvoorzieningp
vanpdepSBWU.pEenplangepwegpvolgde,pwaarinpikpmoed,pkrachtpenphooppverzameldepompdep
statuspvanpzwaarphulpbehoevendepcliëntpvanpmijpafptepwerpenpenppoogdeptepherstellen.p
Inmiddelspelfpjaarpverderpzetpikpmijnpervaringsdeskundigheidpinpompsamenpmetpanderenp
depzorgpgebodenpdoorpdepSBWUptepverbeterenpnaarpeenpherstelondersteunendepzorg.pDitp
artikelpgaatpoverpdezepverbetering.p

	 Stigma

Ikphebpmijpjarenlangpderderangspburgerpgevoeld.pHetphebbenpvanpeenppsychiatrischep
kwetsbaarheidpwerktpstigma´spinpdephand,pwatpmijnpherstelpernstigpheeftpbelemmerd.p
Erpzijnpdriepbelangrijkepvormenpvanpstigmapwaarpcliëntenpvanpproberenptepherstellen.pDep
eerste,phetpmaatschappelijkepstigma,puitpzichpinpeenppositiepalspachtergesteldepburger,p
maarpookpziepjephetpbijpcliëntenpzelf,pvanuitpdepgedachte:pikpbenpminderpwaard,pikpmaakp
minderpkanspofpikpwordpvastpraarpbekeken.pDitpbrengtpmetpzichpmeepdatpcliëntenpminderp
verbindingpdurvenpmakenpmetpdepmaatschappijpomphenpheen.pIkptrokpmijphoeplangerphoep
meerpterugpuitpdepmaatschappijpwantpikpwaspziekpenpikpschaamdepmijphiervoor.pZopverloorp
ikpvrienden,pfamiliepenpzelfsprollenpbinnenphetpgezinpwaarpikpvandaanpkom.

Eenptweedepvormpvanpstigmapkomtpuitpdepzorgpzelf.pVaakpligtpdepfocuspvanpwatperp
inpdepzorgpgebeurtpoppziekte,pbeperkenpvanprisico’spenphetpbeheersbaarphoudenpvanpdep
aandoening.pDaarpkomtpbijpdatperpnogpaltijdpsprakepispvanpdepklassiekepscheidingptussenp
gezondpenpziek,phulpverlenerpenphulpontvanger.pNaastpdatpditpmaaktpdatpcliëntenpvaakp
hulpeloosheidpenpmachteloosheidpontwikkelenpalspoverlevingsstrategie,pbrengtphetpookp
machtsongelijkheidpmetpzichpmee.pIkpbehoordeptotpdepgroeppcliëntenpmetpeenpgrotepkansp
oppterugval.pDepbehandelingpheeftpjarenpuitppappenpenpnathoudenpbestaanpomdatpditpdep
minstepkanspoppterugvalpgaf.pDatpikpmetpdepgrotephoeveelheidpmedicatiepnauwelijkspnogp
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ietspvoeldepenpalphelemaalpgeenplevenpmeerpkonpleidenpwerdpgezienpalspeenpnoodzakelijkp
kwaad.p

Totpslotpisperpnogpeenpderdepvormpvanpstigma:pzelfstigma.pZelfstigmapkomtpveelpvoorp
bijpcliëntenpinphetplangdurigepcircuitpvanpdepGGZpenpkanpherstelpogingenpernstigpbelem-
meren.pBijpzelfstigmapkunpjepdenkenpaanphetpjezelfpvereenzelvigenpmetpdepziektepenpdep
gevolgenpvanpdepziekte.pDitpmaaktpvanpcliëntenppassievepontvangerspvanpzorg:pikpbenp
ziekpenpjijpmoetpmijpbeterpmaken.pHooppverdwijntpenphetpgeloofpinpeenpbetereptoekomstp
vervliegt.pNapjarenlangpcliëntpgeweestptepzijnpwerdpikpmeerpenpmeerpdepaandoening.pIkp
verklaardepalpmijnpgedrag,pspaarzamepgevoelenspenpwegebbendepmoedpalspnegatievep
symptomenpvanpmijnpziekte.pIkpwaspdanpookpmoeilijkpaanspreekbaarpoppmijnphandelenp
enpeigenpverantwoordelijkheid,pwantpikpwaspziek.pHetpheeftpmijpjarenpgekostpvoordatpikp
ditpkonpafwerpen,pmijnpverantwoordelijkhedenpweerpgingpdragenpenpmijzelfpweerpgingp
zienpalspmenspinpplaatspvanppatiënt.p

	 Herstellen	zonder	te	genezen

Nupnapjarenpvanpherstelpkompikperpachterpdatpikpeenpkwetsbaarheidpzalphoudenpdiepnietp
overpgaat.pDitpzalpmijnplevenpblijvendpbeïnvloeden.pDatpdoetpsomsppijn,pmaarphetpbiedtp
mijpookpeenpuitdagingpompondankspditpfeitptochpeenpwaardevolplevenpopptepbouwen.pHer-
stellenpbetekentpveelalpnietpdatpiemandpverlostpwordtpvanpdepaandoening.pHetpgaatpmeerp
ompeenpveranderendephouding.pEenphoudingpdiepgekenmerktpwordtpdoorppogingenpomp
metpdepziektepteplevenpenpdepregiepterugptepkrijgenpoverphetpeigenpleven.pWatpispvoorp
mijpeenpzinvolpbestaan?pHoepgeefpikpkwetsbaarhedenpeenpplekpinpmijnpleven?pWatpkanp
ikpzelfpdoenpompmijnplevenpmeerpzinpenpbetekenisptepgeven?pWelkephulpphebpikpdaarpbijp
nodig?pWelkeprollenpzoupikpweerpterugpwillen?pWelkeprelatiespwilpikpherstellen?pWilpikpweerp
gaanpwerkenpofpmisschienpnaarpschool?pWilpikpeenpgezinpofppartner?pKortom,pcliëntenpzijnp
gewoonpmensenpmetpmenselijkepbehoeftenpenpwaardigheid.pEenppsychiatrischepaandoe-
ningpverandertpdaarphelemaalpnietspaan!

	 Herstellen:	een	uniek	proces

Doorpdepjarenpheenpbenpikpnogpnooitptweepdezelfdepmensenptegengekomenpenpookpnooitp
tweepidentiekepherstelprocessen.pIkpherkenpwelpveelpinpdepverhalenpvanpanderen.pDezep
herkenningpenperkenningpgeeftpmijpkracht.pMaarpdepverschillenpdoenpmijprealiserenpdatpikp
nietpde blauwdrukphebpvoorpherstel.pIkpbenpsteedspweerpverrastpdoorpdepuniekepherstelpo-
gingenpvanpanderen.

Depimpactpvanphetphebbenpvanpeenppsychiatrischepaandoeningpispduspgrootpenpher-
stellenpmoeilijk.pHetpomvatpvaakphetphelepbestaanpenpvergtpmoedpenpdoorzettingsvermo-
gen.pLetterlijkpkanphetpelkpdeelpvanphetpbestaanpbeheersenpenpzodoendepallepaandachtp
opeisen,pdagpenpnachtpvoorplangeptijd.pOmdatpherstellenpzopverbondenpispmetphetpzijnp
kanpniemandpeenpcliëntpvertellenphoepditptepdoen.pNiemandpkanppreciespvoelenphoep
iemandsponmachtpvoelt,phoepdieppdephopeloosheidpispenpwelkeppijnpiemandpmoetpverdra-
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gen.pMaarpookpnietpwaarpkrachtpzitpenpwelkeponvoorzienepmoedperpinpiemandpschuilt.pHetp
ispdanpookpnietptepvoorspellenpwelkepstrategieënpeenpcliëntpweetptepontwikkelenpompeenp
voorpdieppersoonpzinvolpbestaanpopptepbouwen.pOfphoepiemandpalspmenspautonomiepweetp
tepvergaren.pHerstelprocessenpzijnpnetpzopuniekpalspdepmensenpdieppogenptepherstellen.p
Ditphoudtpookpinpdatpdepmanierpwaaroppiemandphetpbestpondersteundpkanpwordenpnietpinp
éénpenkelepmethodiekppast.pImmerspwatpvoorpdepéénpgeldt,pgeldtpnietpvoorpeenpander.pUitp
depervaringsverhalenpvanpcliëntenpispveelpopptepmaken;pzijpdoenpeenpogenschijnlijkpsim-
pelpappèlpopphunphulpverlener:p“Luister!pNietpdirectpmetpoplossingenpklaarpstaanpmaarp
gewoonpluisterenpnaarpmijnpverhaal.pIkpvindpmijnpeigenpoplossingenpwel.”p

Ikpwistpwatpikphadpenpwistpnietpwatpikpzoupkrijgenpwanneerpikpzoupgaanpbewegen.p
Herstellenpwaspvoorpmijpeng,pvolprisico’spenpeenpsprongpinphetponbekende.pIkphadpdanp
ookpheelpveelptijdpnodigpompverleidptepwordenpompeerstepvoorzichtigepstapjesptepzetten.p
Toenpikpmijnpeerstepstappenpgingpzettenpoppmijnplangepwegpvanpherstellen,praaktepmijnp
omgevingpvanpslag.pIedereenphadpzichpnapjarenpvanpmachteloosheidpeindelijkpneergelegdp
bijpmijnplot.pNupbegonpikpineenspontevredenptepwordenpoverpmijnpbestaan:pispditpalles?p
Boospoverphetgeenpmijpoverkomenpwaspenpkritischpoppdepgebodenpbehandeling.pZelfphadp
ikpnogpgeenpalternatieven,pmaarpmijnphoudingpveranderde.pDitpwaspmoeilijkpvoorpfamilie,p
huisgenotenpenphulpverleners.pIkphebpheelpwatpeigenwijsheidpnodigpgehadpompmijnpeigenp
wegptepvindenpenptepblijvenpstaanpvoorpmijnpeigenpoplossingen.p

	 Terughoudendheid

Mijnphulpverlenerspvoeldenpzichpvaakpmachteloospomdatpikpzopleedpaanphetpleven.pZijp
dedenphunpbest,pmaarpdurfdenpnietpwatpmeerptepvolgenpenptepwachtenptotpikpzelfpzoup
gaanpbewegen.pOntneempalsphulpverlenerpnietpdepautonomie!pDitpgevaarpligtpoppdeploerp
wanneerphetplijdenpvanpdepanderpgrootpis,pnetpalspdepbehoeftepomptepreddenpenptephelpen.p
Natuurlijkpzijnperpsituatiespwaarpdepmaatschappijphaarpzorgplichtpheeft,pmaarponderzoekp
hoepditpkanpoppeenprespectvollepmanierpmetpbehoudpvanpautonomiepvanpdepcliënt.pWan-
neerpjeptochpmoetpingrijpen,pbeperkpditpdanpzopveelpalspmogelijk.pDephulpvragerpispeige-
naarpvanpzijnpofphaarplevenpenpherstelproces.pAlsphulpverlenerpmagpjepmeekijken,padviesp
gevenpenpprofessionelepkennispinzetten.pDoepditpoppeenpterughoudendepmanier.pMaakp
gebruikpvanpdepkennispenpkundepdiepaanwezigpispbijpdepcliëntpzelf.p

Nietpgaanpmeeplijdenpenptochpkunnenpzijnpdaarpwaarpdiepanderpis,pdatpvraagtpvanpdep
hulpverlenerpdatphijpdezepspanningpkanpverdragen.pOokphetpbegeleidenpvanpherstelpogin-
genpvraagtpverdragenpvanpspanning.pGaatphetphempofphaarplukken?pZijnphetpnietpergphoogp
gegrepenpdoelen?pGaatphetpwelpgoed?pHetpduurtpwelplangpvoordatphijpzijnpvolgendepstapp
maakt.pDitphaddenpweptochpnietpafgesproken?pHerstellenpispeenponzekerpenptaaipproces.p
Hetpgaatpgepaardpmetpvallenpenpopstaan.pErpzijnpperiodenpvanpsuccespenpvanpverlies.pHetp
verlooppisponvoorspelbaarpnetpalspdeprolpdiepdephulpverlenerpmagpspelen.pMisschienpispdiep
rolpwelpkleinerpdanpverwachtpofpgewenst.pHetpvraagtpvanphulpverlenerspeenpconstantep
reflectiepopphetpeigenphandelen.pEenpopenpcommunicatiepmetpcliëntenpwaarinphetpeigenp
handelenpeenpdiscussiepuntpis.pVanuitpgelijkwaardigheidpenpvertrouwenpeenpwederkerigep



80p Samensturingpinpdepmaatschappelijkepopvang

relatiepproberenpopptepbouwenpdientphetpdoelptepzijn.pAlleenpzopzalpiemandpdepruimtepenp
hetpvertrouwenpervarenpompuitpzijnpschulpptepkruipenpofpzorgptepaccepterenpenpleertpdep
hulpverlenerpdepanderpzichzelfptephelpen.

Blijfpcliëntenpuitnodigenpompzelfpinvloedptephebbenpopphunpleven.pLaatphenpvertellenp
overphunpverhaalpenpdepbetekenispdiepzijpgevenpaanphunpleven,pookpalpispdatpsomspweinig.p
Ziephenpalspmenspenpbehandelphenpmetprespectpenpwaardigheid,pdanpkomtpwaardigheidp
enpgezondpgedragpookpmeerpnaarpboven.pHetpkanplangpdurenpvoordatpdepanderpdepuitge-
stokenphandpaanpakt.pVeelalplevertpditpspanningpoppbijphulpverleners;pzijpwillenpgraagp
resultaatpzienpenplijdenpmee.pOnderscheidenpompwiensplevenphetpgaat,penpduspookphetp
lijden,pmaaktphetpverdragenpvanpdiepspanningpmakkelijkerpenpvoorkomtpjuistponverschil-
ligheid.

	 Herstellen:	de	tegenstelling	voorbij?

Depafgelopenptweepjaarpkompikphetpwoordpherstelpenpervaringsdeskundigheidpoveralp
tegen.pHetpwordtphoeplangerphoepmeerpeenpbegrippwaarpiedereenpwatpmeepwil.pIkphoudp
mijnphartpvastpnupherstelpeenpmodebegrippdreigtptepworden.pWiephersteltperpeigenlijk?p
Instellingenpenphunpcliëntenplopenpeenprisicopdatphetpbegrippherstelpenpdepmanierpwaar-
oppditphetpbestepondersteundpkanpworden,ptoegeëigendpwordtpdoorpdepzorgpzelf.pHerstelp
staatpvoorpantistigma,phoop,peigenpkracht,pgelijkwaardigheidpenpterughoudendpgebruikp
vanpprofessionelepreferentiekaders.pWanneerphulpverlenerspenpbeleidsmakerspdepspan-
ningpnietpwetenptepverdragenpenphetpinitiatiefpovernemenpverandertperpnietspwezenlijk.p
Danpblijvenpcliëntenpzorgontvangers,pnamelijkpvanpzorgpdiepogenschijnlijkpdoetpherstel-
len.pDepeigenpruimtepdiepzopnodigpispomptepontdekkenpwaarpeigenpkrachtpzit,phoepafptep
rekenenpmetphetpzelfstigmapenpexperimenterenpmetpnieuweprollenpalspburger,pwordtp
afgenomen.pInpdiepzinpdientperpeenpduidelijkponderscheidptepblijvenptussenpmensenpdiep
herstellenpenphulpverlenerspdie,pinpplaatspvanpeigenaar,ppassantenpzijnpinpditpproces.pDep
tegenstellingpdientpbewaardptepblijvenpomptepvoorkomenpdatpinstellingenpenphulpverle-
nerspherstelptoe-eigenen.

	 SBWU:	visie	ontwikkelen	en	vrije	ruimte	maken

IkpwerkpnupalpbijnapachtpjaarpvoorpdepSBWU.pIkpbeginpdepcontourenptepzienpvanpeenporga-
nisatiepdiepherstelpprobeertptepondersteunen.pHetpbegonpkleinpenpinpdepmargepmaarpisp
uitgegroeidptotpeenpbewegingpwaarbijpcliëntenpmeerpenpmeerpzelfpgaanpbepalenphoepzijp
willenpherstellen.

Wanneerpdiepruimtepgebodenpwordtpnemenpcliëntenpdezepruimtepinpenplatenphunpstemp
horen.pEenpmooipvoorbeeldpzijnpdepherstelwerkgroepenpwaarinpcliëntenponderlingpverha-
lenpuitwisselenpenpstrategieënpontwikkelen.pDitphelptphenpbijphetploslatenpvanpdeppatiënt-
statuspenphetpoppakkenpvanpvoorphenpbetekenisvolleprollen.pBasisregelspzijn:palleenpcliën-
tenponderlingpinphunpeigenptempopenpvolgenspzelfpgeformuleerdeprandvoorwaarden.pDitpisp
eenpvormpvanpzelfhulppdiepnupoppallerleipmanierenpvormpkrijgtpbinnenpdepSBWU.p
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	 De	rol	van	Bureau	Herstel

IkphebpaanpdepwiegpgestaanpvanpBureaupHerstel.pMetpbloed,pzweetpenptranenphebbenpwijp
eenpgroeppmedewerkerspmetpervaringsdeskundigheidpwetenpopptepbouwen.pDepinzetpvanp
ervaringsdeskundigheidpispvanpgrootpbelangpbijphetpveranderprocespnaarpherstelonder-
steunendepzorgpwaarpdepSBWUpmeepbezigpis.pDepinzetpvanpervaringsdeskundigheidpwordtp
binnenpdepSBWUpsindspjaarpenpdagpvanuitpBureaupHerstelpgecoördineerd.pBijpBureaupHer-
stelpwerkenpnupnegenpmensenpmetpervaringsdeskundigheid.pBijphunpactiviteitenpstaatp
voor en door cliëntenphoogpinphetpvaandel.pKerntakenpvanuitpBureaupHerstelpzijnphetp
ondersteunenpvanpcliëntinitiatievenpenpzelfhulpactiviteiten,phetpondersteunenpvanperva-
ringsdeskundigepinzet,pvisieontwikkeling,pbeleidsvormingpenpscholing.p

	 Scholing

Mijnptaakpbestaatponderpanderepuitphetpontwikkelenpenpgevenpvanpscholingpvoorpmede-
werkerspvanpdepSBWU.pDoorpdepjarenpheenpmerkpikpdatphetpconceptpherstelpenpherstelon-
dersteunendepzorgpveelpaandachtpvraagt.pVanuitpBureaupHerstelpbiedenpwijpcursussenp
enpintervisiepaanpwaarinpwepreflecterenpoppcasuïstiekpwaarmeepmedewerkerspdilemma’sp
inbrengenpvanuitphunpwerk.pMeestalpzijnpditpsituatiespwaarpzijpinpvastplopenpenpraaktpdep
relatiepmetpcliëntenpvertroebeld.pWatpkanpikpdoenpompdezeprelatieptepverbeteren?pWatp
vraagtphetpvanpmijpomphetpherstelpvanpdezepcliëntptepondersteunen?pDitpzijnpvaakpproces-
senpwaarbijpmedewerkerspalpdoendepervarenpwatphetpeffectpispvanphunpeigenphandelenpopp
datpprocespvanpcliënten.

BinnenpdepSBWUpzettenpwijpzwaarpinpoppscholingpvanpmedewerkerspzodatpzijpbegelei-
dingpkunnenpbiedenpoppeenpherstelondersteunendepmanier.pHierbijpstaatpdepeigenheidp
enpuniciteitpvanphetpherstelprocespcentraal.pWijpvindenphetpvanpbelangpdatpmedewerkersp
werkenpvanuitphetpgeloofpinpiemandspherstellendpvermogenpmetpfocuspoppempowerment,p
belangpvanpeigenpregie,pgebruikmakendpvanphetpeigenpverhaalpenpdepervaringskennispvanp
cliënten.pDepscholingpenpintervisiepispdanpookpgerichtpopphetpverdragenpvanpdepspanning,p
hetpverplaatsenpinpdepanderpenphetpzichtpkrijgenpoppwatpditpvraagtpvanpdepwerkerpaanphou-
ding,pkennispenpvaardigheden.pHetpscholingsprogrammapispenkelpduurzaampwanneerperp
binnenpdepbegeleidingsrelatie,pmaarpvooralpookpdaarbuiten,pvoldoendepaandachtpispvoorp
depvrijepruimtepvanpcliëntenpenphunpempowerment.p

	 Ervaringsdeskundigheid	als	pijler

Zelfphebpikpdoorpdepjarenpheenpervaringsdeskundigheidpopgebouwdpdoorptallozepverhalenp
tephorenpenpteplezen.pZoekendepnaarpovereenkomstenpenpverschillenpinpdezepverhalen,p
enptepvertellenpenptepreflecterenpoppmijnpeigenpverhalen.pIkpbenperpvanpovertuigdpdatpditp
ookpeenpmeerwaardepkanpzijnpinpdepdirectepzorg.pIkpbegeleidpcollega’spbijpditpprocespzodatp
zijpervaringsdeskundigheidpkunnenpinzettenpbinnenpdepprimairepzorg.pHoepditpoppeenp
duurzamepmanierptepdoenpenpwelkeprandvoorwaardenphierbijpgecreëerdpmoetenpwordenp
ispeenpontdekkingstochtpwaarpdepSBWUpinzichtenpinpverwerft.pEenpgoedepvisiepoppwatp
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ervaringsdeskundigheidpinhoudtpenpwatpdepmeerwaardepkanpzijnpvraagtptijd,pinzetpenp
volharding.pEerderpopgedanepervaringenpwarenplangpnietpallemaalppositiefpenproepenpdep
nodigepscepsispoppbinnenpdeporganisatie.pWijpwillenpdanpookpdepfocuspleggenpoppkwaliteitp
inpplaatspvanpkwantiteitpenpbouwenpaanpeenpdegelijkepondersteuningpvoorpmedewerkersp
metpervaringsdeskundigheid,pzowelpbegeleiderspalspteamleiders.pOokphierpzalpeenpwegp
gevondenpmoetenpwordenpompdepspanningptepverdragenpbijpdepinvoeringpvanpervarings-
deskundigheidpomdatphetpgaatpompeenpwezenlijkpanderepvormpvanphulpverlenen.pDep
combinatiephulpverlenerschappenpervaringsdeskundigheidphelptpbestaandeppraktijkenp
terpdiscussieptepstellenpenpdoetpeenpuniekpappelpoppeigenpkrachtpenpverantwoordelijkheidp
vanpcliëntenpzelf.pZonderpgoedpbeleidpzalpdepinvoeringpvanpervaringsdeskundigheidpbin-
nenpdepprimairepzorgpeenpgrootprisicoptotpmislukkenpmetpzichpmeebrengen.

	 Versterking	van	het	sociale	netwerk

Depmaatschappijpenpdepherstellendeprelatiespdaarbinnenpzijnpvoorpmijpdoorpdepjarenpheenp
belangrijkepprikkelspomptepherstellen.pDezeprelatiespbrachtenprollenpenpwaarderingpmetp
zichpmee,phetgeenpbelangrijkepbronnenpvanpsteunpzijnpgewordenpinpmijnpleven.pDeppro-
fessionelephulppispdoorpdepjarenpheenpinpomvangpenpbelangpafgenomen,phetgeenpikpalsp
eenptekenpvanpherstelpzie.p

Naastpvrijepruimte,pscholingpenpdepinzetpvanpervaringsdeskundigheidpwerktpdepSBWUp
aanpbeleidpdatpstreeftpnaarphetpverkleinenpvanphetpaandeelpvanpdepprofessionelephulppenp
hetpvergrotenpvanpdeprolpvanphetpsocialepnetwerkpvanpnaastbetrokkenen.pHierbijpdenkenp
wepduspaanpeenpnetwerkpdatpoppvoorwaardenpenpbehoeftenpvanpcliëntenpaangepastpwordtp
enpbrederpkanpzijnpdanpfamilie.pHetpdeelpuitmakenpvanpeenpsocialepcontextpenpdaarpbete-
kenisvolleprollenpinpvervullenpanderspdanpdiepvanpcliëntpofppatiënt,pwordtpalspbelangrijkp
onderdeelpvanpherstelprocessenpgezienpdoorpcliëntenpzelf.pDitpbetekentpnietpdatperpzomaarp
zorgtakenpovergeheveldpworden,pmaarpmeerpdatpdepbegeleidingpmeerpcontextueelpgeori-
enteerdpis.pDepcliëntpblijftpcentraalpstaanpmetpzijnpofphaarpherstelproces.pHetpbeleidpbinnenp
depSBWUpispsteedspmeerpgerichtpopphetpruimtepmakenpvoorpempowermentpenpcliëntenin-
vloedpenprandvoorwaardenpcreërenpomponzepvisieptepvertalenpnaarpdeppraktijk.

	 Paradigmaverandering:	Een	lange	maar	waardevolle	weg

Mijnpherstelprocespispalplangeptijdpgaandepenpvraagtpvaakphetpuiterstepaanpmoedpenp
kracht.pLieverphadpikpnietphoevenpherstellen,pmaarpmijnplevenpispzoveelpbeterpdanphetpwasp
enpdatpisphetpwaardpgeweest.pParadigmaveranderingenpgaanpnietpvanzelf.pDepverschui-
vingpnaarpherstel,pempowerment,pervaringsdeskundigheidpenpherstelondersteunendep
zorgpblijktpeenpweerbarstigerpprocespdanpgedacht.pHetpeenspwordenpoverphoepeenpher-
stelondersteunendepSBWUperpuitpziet,pdephuidigepregelzuchtpvanuitpdepoverheidpenpdep
spanningprondomphetpcreërenpvanpdepvrijepruimtepvraagt,pgeduld,phoop,pdoorzettingsver-
mogenpenpfocuspopphetpvergezichtpvanpherstelondersteuning.
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Hoofdstukp4

Depkantelingpvanpprofessionals

Vraaggestuurdpwerkenpispeenpbelangrijkpdoelpbinnenpsociaalpbeleidpenpsociaalpwerk.pToch,p
zopblijktpuitpdepvorigephoofdstukken,pstaatphetpgemakpwaarmeephetpuitgesprokenpwordtp
nietpinpverhoudingptotpdepcomplexepuitvoeringpervan.pSocialepprofessionalspmoetenpenp
willenpdep“eigenpregiepversterken,pintegraalpbenaderen,pontwikkelingsgerichtpondersteu-
nen,presultaatgerichtpondersteunenpenprespectvolpbejegenen”.110pDatpdoenpzijpinpsamen-
werkingpmetpenpsomspinpopdrachtpvanp(groepen)pcliënten,pbinnenphetpkrachtenveldpvanp
depmogelijkhedenpenpbeperkingenpvanphunporganisatiespenpoppbasispvanphunpprofessi-
onelepethiek.pInpdeppraktijkpleidtpditptotpeenpworsteling.pDeptraditionelepdilemma’spdiep
socialepprofessionalsphebbenpblijvenpactueelpalsphetpgaatpompthema’spalspaanwezigpzijnp
zonderpopptepdringen,pondersteunenpzonderpoverptepnemenpenpeigenpkrachtpstimulerenp
zonderpverwaarlozen.pInpverschillendepbijdragenpzienpwepdezepworstelingpterug.pHieroverp
zijnpuitgebreideptheoretischepenpethischepverhandelingenptephoudenpenpgehouden.111pDep
auteurspvanpBind-Krachtpbijvoorbeeldpstellenpdatpdephulpverlenerpeenp“rolcombinatie”112p
moetpzoekenpdiephem/haarppastpinpdeprelatieptotpdepcliënt.pMachtpinpdeprelatiepwordtpdaar-
binnenpbesprokenpenpfunctioneelpgemaakt.pInhoudelijkepongelijkheidpbinnenpdeprelatiepisp
acceptabel,pzolangpdeprelationelepgelijkheidpmaarpgewaarborgdpis.pRichardpSennett113pgeeftp
aanphoeplastigpdatpis.pVolgensphempispwederzijdsprespectpdépingangpompmetpongelijkheidp
omptepgaan,pmaarphoeprealiseerpjepdatpenphoephoudpjephetpinpstand?pWijprichtenponspvooralp
opphetpagogischepdeel:pwelkphandelenpdraagtphetpmeestpbijpaanphetpherstel?

Eerstpgaanpwijpinpoppdepprofessionaliteitpvanpsocialepprofessionalspinphetpalgemeenpenp
diepvanpgroepswerkerspspecifiek.pDaarnapgaanpwepmeerpinhoudelijkpinpoppdephandelings-
ruimtepvanpprofessionals,paspectenpvanponderlingepsteunpenpintegraalpwerken.pVerderp
wordtpaandachtpbesteedpaanpdeprolpvanpervaringswerkers.pDitphoofdstukpwordtpafgeslo-
tenpmetpeenpbeschrijvingpvanpdepcompetentiespvanpprofessionals.pAansluitendpbeschrijftp
FerdinandpvanpdepVeldepinpzijnpbijdragephoephijpinphetpInstroomhuispsamensturingpstimu-
leertpaanpdephandpvanpdriepprincipes:p“depcliëntpcentraalpstellen,psamenwerken,penpdepcli-
entpinvloedpgeven.” RokuspLoopikpschetstpinpzijnpbijdragep“Housingpfirstpispaplovingpthing”p
hetptraumapvanpdakloosheidpenpdep“love”pdiepjepalspprofessionalpvoorpjepcliëntenpmoetp
hebben.pOppgrondpvanpeenpdubbelinterviewpmetpWesselpdepVriespenpBoudewijnpLeendersp
wordenptenslottepdepuitgangspuntenpenpbevindingenpbijpDiscus,peenpprojectpvergelijk-
baarpmetpHousingpFirst,pbeschreven.p

	 De	professionaliteit	van	sociaal	werkers	

Depprofessionaliteitpvanpsociaalpwerkerspisponderwerppvanpveelpdiscussie.pSociaalpwerkp
ispgerichtpoppverschillendepleefgebieden,pwerkendpinpdepwisselwerkingptussenphetpindi-
110p DitpzijnpdepeerderpgenoemdepkwaliteitskenmerkenpvanpMovisiep

111p ZiepbijvoorbeeldpEvelienpTonkens,p2008pvoorpeenprecentpoverzichtp

112p KoenpVansevenant,pKristelpDriessensp&pTinepVanpRegenmortel,p2008,ppp.p20

113p 2003,ppp.p21p
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vidupenpzijnpomgevingpenpoppdepgrensgebiedenptussenpverschillendeporganisatiespenp
opdrachtgevers.pEenpstevigpeigenpmoreelphandelingskaderpontbreekt.pHierdoorpispsoci-
alepprofessionaliteitpvatbaarpvoorpbureaucratiepenpmarktwerkingpenpanderepnormatievep
drukpvanpbuiten.114pLiapvanpDoornppleitpdaarompvoorp“moresprudentie”115,peenpcollectiep
vanpterugkerendepmorelepdilemma’spenpdaarbijpmogelijkepsuggestiespvoorpreactiespopp
dezepdilemma’s.pAnderenppleitenpvoorp“dialogischpmoraliseren”116, waarbijpprofessionalsp
enpcliëntenphunpmorelepovertuigingenpbediscussiëren,pomptotpgedeeldepoplossingenptep
komen.p

ErvingpGoffmanpenpGabrielpvanpderpBrink,pThijspJansenp&pJospKole117pwijzenperpoppdatp
depmanierpwaaropphetpwerkpvanpsocialepprofessionalspispgeorganiseerdpnietpovereenkomtp
metphetpbeeldpdatpnaarpbuitenptoepgecreëerdpwordt.pVaakpwordenpprofessionalsponvol-
doendepvoorzienpinpbasisvoorwaardenpvoorpprofessioneelpwerken.pJansen,pvanpdenpBrinkp
&pKolepwijzenperpverderpoppdatphetpgebrekpaanpeenpadequatepberoepsorganisatiepervoorp
zorgtpdatpdepprofessionalspgeenpforumphebbenpomphunpbezwaarptepuiten.pOverigenspheeftp
Maatwerk,phetpvakbladpvoorpmaatschappelijkpwerkers,pwelponlangspeenpthemanummerp
aanpprofessionelepongehoorzaamheidpbesteed.118p

Sterkepprofessionaliteitpwordtpvaakpgezienpalsppaternalistischepprofessionaliteit,p
waarbijpdepalwetendepprofessionalphetpwelpevenpkomtpvertellen,pdaarmeephetpcliëntper-
spectiefpnegerend.pZoalspwijpeerderpalpbeschrevenpinphetptweedephoofdstukpenphieronderp
zullenpuitwerken,pispjuistpeenpsterkepprofessionaliteitpnodigpomphetpcliëntperspectiefptep
versterken.pOfpzoalspEvelienpTonkensphetpstelt:p“mondigepburgersphebbenprechtpoppmon-
digepprofessionals”.119pJepkanptenslottepinvloedppaspdelenpalspjepdiepzelfphebt.p

	 Professionaliteit	en	handelingskader	van	groepswerkers	

Totp1991pbestondperpeenpHBO-opleidingpInrichtingswerk.pDezepopleidingpispdatpjaarpopge-
gaanpinpdepopleidingpSociaalpPedagogischepHulpverlening,pdiepzichpparallelpaanpdepdeïn-
stitutionaliseringpsteedspmeerpispgaanprichtenpopp(semi-)pzelfstandigpwonendepcliënten.p
ErpispnupgeenpHBO-opleidingpmeerpdiepspecifiekpopleidtptotpgroepswerker.pInpdeppraktijkp
zijnpdepmeestepgroepswerkerspMBO’ers,pmetpdepopleidingpSociaalpPedagogischpWerk,pofp
inpiederpgevalpoppdatpniveaupaangesteld.p

Deplaatsteptwintig,pdertigpjaarpispdepfocuspvooralpopphetpindividupkomenptepliggen,p
zoalsptepzienpispinpdepgebruiktepmethodiekenpinpdepmaatschappelijkepopvang.pParadoxaalp
genoegpispdaardoorpdepsituatiepontstaanpdatpgroepswerkerspsteedspminderphandvattenp
hebbenpompomptepgaanpmetphetpgroepsaspectpenpdaarpduspsteedspmeerpaandachtpaanp
moetenpbesteden,ptenpkostepvanphetpindividu,pzoalspuitgebreidpbeschrevenpinphoofdstukp2.p
Hetpinperepherstellenpvanpditpgroepsaspect,pinpbeleid,ppraktijk,ponderzoekpenponderwijspisp

114p EvelienpTonkens,p2008;pWRR,p2004

115p LiapvanpDoorn,p2009

116p EvelienpTonkens,p2006,ppp.p19

117p Respectievelijkpinp1961,p2008penp2009

118p Maatwerkp2011,pAflevering	3

119p 2008,ppp.p239
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eenpeerstepstappnaarphetpverbeterenpvanpdezepsituatie.p
Deprolpvanpdepgroeppbijpdepbehandelingpenphetporiënterenpoppdepinzetpvanpbeheersre-

gelspalspagogischpmiddelpispessentieelpvoorpeenpresidentiëlepmethodiek.pLoupJagtplaatpinp
zijnpboekp“Moetpdatpnou?”pprachtigpzienphoepeenpgedwongenpkaderpgebruiktpkanpwordenp
ompagogischepdoelenptepbehalen.120pEenpvergelijkbarepbenaderingpzienpwepinphetpeerderp
beschrevenpvoorbeeldpvanpwoonbegeleiderspdiepsamenpmetpdepdoelgroeppdephuisregelsp
opstellen.pDoorpdezepenpdepnalevingpervanpgezamenlijkptepbesprekenpenpnalevingpdaar-
vanpkanpjepdepgroepplerendpmaken.pInpeenpaantalpvanpdepbijdragenpinpdezeppublicatiep
wordenpsoortgelijkepprocessenpbeschreven,pbijvoorbeeldpinpdepbijdragepoverpCampusp
Diep,pvanpGeertjanpEmmens.pDitpvereistpechterpspecifiekepvaardigheden.pZoalspeerderpalp
beschrevenpisperpinpdeppraktijkptochpmeestalpmeerpaandachtpvoorphetpbeperkenpvanpnega-
tiefpgedragpdanpvoorphetpstimulerenpvanppositievepacties.121p

	 Handelingsruimte	en	handelingsverlegenheid

Veelpvanpdepprofessionalspdiepwijpsprekenpervarenpeenpgrotephandelingsverlegenheidpdoorp
depspanningptussenphetpideaalpvanpzelfsturing,pdepregelspenpbeperkingenpvanuitphunporga-
nisatiepenphunpeigenpprofessionelepwaarden.pDaarbijpmissenpzijpveelalpeenpkaderpwaarbin-
nenpzijpmetpdezepspanningpuitpdepvoetenpkunnen,pziepookpdepparagraafpoverponderlingep
steun.pInpdezepparagraafpbeschrijvenpwijpdezephandelingsverlegenheidpenpgevenpwijpeenp
aantalpsuggestiesphoephiermeepomptepgaan.p

BijpJESpzienpwepdatpdepcommunicatiecoachphandelingsruimtepontleendepaanpdepgroep,p
zijpgavenphempdiepsturingsbevoegdheid.pOpphetpmomentpdatpdepgroepphempdiepruimtep
nietpmeerpgaf,pheeftphijpdiepookpnietpmeerpgenomen.pDitpispeenptypischpvoorbeeldpvanpwatp
wijpdepparadox van zelfbeheer noemen:psomspisperpiemandpnodigpdiepeenpstimulanspgeeft,p
maarpallepbetrokkenenp-cliëntenpenpprofessionals-pkijkenpelkaarpaan.pLaterpsteldepdezep
coachpoverigens:p“volgenspmijpispdatpbegeleidenpvanpdezepgroep;pkijkenpwatperpinpdeptasp
zit,pwatpdepproblemenpzijn,penpvervolgens,pzeggen:poképjongens,phoeplossenpjulliephetpop?p
Danphebpjepweerpzelfbeheer,pwaarinpjepookpmeerprechtpdoetpaanpdepkwetsbaarheid.” Metp
anderepwoorden:pzelfbeheerpblijftpalleenplopenpalspdepprofessionalsphetpmandaatpnemen,p
(duspnietpkrijgen)pompwaarpnodigphetpzelfbeheerptepstimulerenp(datpispduspmeerpdanpalleenp
adviserenpoppverzoek).pMatthijspVerbeek,pondersteunerpbijpNuNNpnoemtphetp“depfuikpvanp
zelfbeheer”.pNuNNpispvoorpveelpbewonerspeenpfijnepbodemponderphetpbestaan,pwaardoorp
hetpgevaarpaanwezigpispdatpNuNNpdichtpslibt,pomdatpbewonerspnietpmeerpverderpkomen.p
Inpfeitephospitaliserenpze.pHetpispdepverantwoordelijkheidpalspprofessionalpompditptegenp
tepgaan,pzonderpdepbodemponderphetpbestaanpwegptephalen:p“alspondersteunerpmoetpjepdep
bodemponderphetpbestaanptelkenspomhoogpduwen”,perpmoet zowelpaandachtpzijnpvoorpdep
bodempalsphetpherstel. Hetpevenwichtpdatpgezochtpwordt,pispzorgenpdatpiemandpnietpver-
drinktpenptegelijkertijdpgelegenheidpkrijgtpompteplerenpzwemmen,pdesnoodspmetpzwem-
banden.p

120p 2001

121p LeoniekepBoendermaker,p2010
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Duidelijkepafsprakenpoverpwiepzichpwanneerpwaarmeepmagpbemoeien,pkunnenponder-
steunendpzijn.pDepkwetsbarepsituatiepwaarinpcliëntenpzichpsomspbevinden,pgecombineerdp
metpeerderepnegatievepervaringenpmetphulpverleningpenpinstanties,pkanperptoepleidenpdatp
cliëntenpnietpzelfphetpinitiatiefpnemenpompproblemenpoppteplossen.pDitpispzekerpzopalsperp
nogpgeenpstabielepsamenwerkingsrelatiepis.pInpdiepfasepkunnenpbeperkingenpvanpprofes-
sionalspenporganisatiespalsppersoonlijkepaanvalpervarenpworden.pAlspdaarpnietpduidelijkp
overpwordtpgecommuniceerd,pbeperktpditpdepmogelijkheidpompparticipatieptepstimulerenp
aanzienlijk.pInpsemi-gedwongenpkaders,pbijvoorbeeldpinpdepvormpvanpwoonbegeleiding,p
geldtpdepnoodzaakpvoorpduidelijkepcommunicatiepevenzeer.pDitpzienpwepookpinpdepbij-
dragepoverpDiscus.pProfessionalspdiepnietpwerkenpvanuitpdeprelatie,plijkenphetpnietpvoorp
elkaarptepkrijgenpompdepaansluitingptepmakenpenpsuccesvolpdepparticipatieptepstimuleren.

Erpispnógpeenpnegatievepinvloedpoppdepprofessionelephandelingsruimte.pVeelpgroeps-
werkerspwerkenpongestructureerd,pbestedenpdepdagpnaarpeigenpinzichtpofpreagerenpopp
depimpulsieve,pdirecte,pbehoeftenpvanpbewoners.pZepwordenpsomspmeegesleeptpinpdep
dagelijksepbeslommeringen.pDoorpeenptepgrotepbetrokkenheidpbijpdepbelevingswereldp
vanpdepcliëntenpisphetpmoeilijkerpompdepeigenpagendaptepvolgen.pHetpaanbrengenpvanp
meerpstructuur,pbijvoorbeeldpmiddelspzorgregistratie enpresultaatgerichtpondersteunen,p
scheptpruimtepompprofessionelepkeuzenptepmakenpenpbiedtphelderheidpnaarpdepcliënt.p
Administrerenpenpprofessionaliteitphoevenpnietptegenstrijdigptepzijn,pzolangpdepadminis-
tratiepmaarpondersteunendpispaanpdepprofessionelephandelingsruimte.122p

Inpdezepparagraafpzijnpwijpingegaanpoppdepthema’sphandelingsruimtepenphandelings-
verlegenheid.pVoortbouwendpoppdepeerderepstellingpdatpeenpsterkepprofessionaliteitpver-
eistpispompvormptepgevenpaanpsamensturing,ppleitenpwijpervoorpdatpprofessionalsphunp
handelingsruimtepgebruikenpompbijptepdragenpaanpdepontwikkelingpvanpsamensturing.pInp
depvolgendepparagraafpbekijkenpwepwelkeprolpintegraalpwerkenpdaarbijpspeelt.p

	 Integraal	werken	

Inpdepinleidingpbeschrevenpwijpalpdatpwijpeenpintegralepbenaderingpvanpdepleefwereldpalsp
cruciaalpbeschouwen.pIntegraalpwerkenpkentptweephoofdaspecten.pAllereerstpgaatphetpomp
eenpsamenhangendepbenaderingpvanpdepmenspinpzijnpomgeving,poppverschillendeplevens-
gebieden.pDaarnaastpgaatphetpompdepsamenwerkingptussenpverschillendepprofessionalsp
enporganisaties,pompdepintegralepondersteuningptepbieden.p

Doorphetphuiselijkepkarakterpvanpmaatschappelijkepopvangvoorzieningenpenpdep
relatiefpgrotephoeveelheidptijdpdiepprofessionalspenpcliëntenpmetpelkaarpdoorbrengen,p
beschouwenpgroepswerkerspdepclientpintegraalpopp(bijna)palpzijnplevensgebieden.pDaarbijp
dienenptweepdingenpaangetekendptepworden.pTenpeersteplijktperpnietpaltijdpzichtptepzijnp
opphetpsocialepnetwerkpvanpcliënten,palpblijktpdatphierpveranderingpinpbegintptepkomenp
zoalspbijvoorbeeldpinpdepeerderpbeschrevenppilotspmetpnetwerkversterkingpinpRotterdamp
enpAmsterdam.pHetptweedeppuntpispdatpsociaaljuridischepproblemenp(schulden,pboetes,p
etc.)pveelpvoorkomenpbijpdak-penpthuislozen,pmaarpdatphierpmaarpzeerpbeperktponder-

122p MarcpHoijtinkp&pMirjanpOudepVrielink,p2007;pMarcpHoijtink,p2007;pMaxpHuber,p2011



88p Samensturingpinpdepmaatschappelijkepopvang

steuningsaanbodpvoorpis.pMeestalpwordtpdezepondersteuningpinternpgebodenpdoorpeenp
maatschappelijkpwerker,pdiepdaar,pzekerpbijpcomplexepzaken,plangpnietpaltijdpvoorpisptoe-
gerust.pTegelijkertijdpzijnpdezepsociaaljuridischepproblemenpeenpbelangrijkepoorzaakpvoorp
stagneringpinpdepuitstroompofpterug-penpuitvalpnapuitstroom.pHetpwerkenpaanpsociaalju-
ridischepproblemenpenpvaardighedenpispeenpbelangrijkponderdeelpvanphetpintegraalpher-
stelgerichtpwerken.pHetpispzeerpbelangrijkpvoorphetp(her)nemenpvanpdepcontrolepoverphetp
eigenpleven.pDepaansluitingptussenpmaatschappelijkepopvangpenpregulierepvoorzieningenp
(schuldhulpverlening),pdiepondersteuningpzoudenpkunnenpbieden,pbehoeftpverbetering.p

Daarmeepkomenpwepbijphetptweedepaspectpvanpintegraalpwerken,pdepsamenwerkingp
tussenpverschillendepprofessionalspenporganisaties.pOverpdeppraktischepproblemenpdiep
hierbijpkomenpkijkenpispveelpenpuitgebreidpgepubliceerd.123pWijpzullenponsphierpbeperkenp
totpeenpenkelepopmerking,prelevantpinphetpkaderpvanpdezeppublicatie.pHetpgevolgpvanpeenp
niet-integralepbenaderingpis,pdatperpbijpdepcliëntpfrustratiespontstaanpoverptegenstrijdi-
gepstandpuntenpvanpverschillendepprofessionals,pwaarbijpoverpenpweerpverwezenpwordt.p
Doorpeenpversnipperdepbenaderingpisphetpvoorpdepcliëntpmoeilijkerpomphetpoverzichtptep
houden,pwaardoorpdezepdepregiepverliest.pEenpintegralepbenaderingpispnodigpompditptep
voorkomen.pOmpanderzijdsptegenptepgaanpdatpde professionalsphetpwelpevenpbeslissen,p
ofpdatpbeeldpontstaatpbijpbetrokkenen,pisphetpbelangrijkpdatpoverlegpmetpanderepbetrok-
kenen,pwaarpmogelijk,psamenpmetpdepcliëntpgebeurt.pZopwordtphij/zijpzoveelpmogelijkpinp
staatpgesteldpompzelfpdepregieptepvoerenpoverpdephulpverlening.pDitplijktpvanzelfsprekend,p
maarpgebeurtpinpdeppraktijkpnogpveelptepweinig.p

Napdepaandachtpinpdezepparagraafpvoorpdeptweepaspectenpvanpintegraalpwerken,pgaanp
wepinpdepvolgendepparagraafpdieperpinpoppeenpspecifiekpaspectpvanpsamenwerking,pname-
lijkponderlingepsteun.p

	 Onderlinge	steun

“Bijpsamensturingpenpzelfbeheerphorenpemoties….Alspjepboospwordt,pbenpjepjuistpnietpdiep
vervelendepagogischeptechneut.pJepbentpmensenponderpelkaar.pOokpalspweperpeenpzooi-
tjepvanpmaken.pAlspjepzelfpstabielerpbentpalspwerkerpblijfpjepvragen:pkompuitpdepboom.124

Wepmoetenpboospkunnenpwordenpoppcliëntenpenpverliefdpenpdan,preflectiefpwaarvoorpwep
zijnpopgeleid,pkunnenpnadenken.pDatpispwelpessentieelpbijpalpdiepnabijheid.” Ditpzijnpdep
woordenpdiepFranspBrinkmanpalspeenpnaschriftpoppzijnpbijdragepheeftpgegeven.pDepverha-
lenpvanpenpervaringenpmetpcliëntenpkunnenpzeerpheftigpzijn.pFranspBrinkmanpsteltphierpenp
inpzijnpbijdragepdatpjepjepdaarpalspprofessionalpvoorpopenpmoetpstellen,pnetpzoalspbijvoor-
beeldpRenépMol,pMarcpRäkerspenpRokuspLoopikpdatpbepleiten.pAlspjepdatpalspprofessionalp
doet,pisphetpvanpbelangpdatpprofessionalsperpookpzijnpvoorpelkaar,pompelkaarpdaarinptep
steunenpenptepadviseren.pInpgevallenpvanptwijfelpofpspanning,pbijpingewikkeldepsituaties,p
ispruggensteunpbijvoorbeeldpinpdepvormpvanpintervisiepvanpgrootpbelang.

123p Ziepbijvoorbeeld:pAlbertpKruiterpe.a.,p2008

124p voortbouwendpoppTerruwep(1974p)p
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Eerderpbeschrevenpwepalpdatphetpvoorpresidentiëlepwerkerspmoeilijkpkanpzijnpomp
afstandptepnemenpvanpeenpsituatie.pProfessionalspkunnenpelkaarphelpenpompna tepden-
ken,pzodatpzepbijpeenpvolgendepgelegenheidpéénpenpanderpbeterpkunnenpaanpakken.pEenp
belangrijkpaspectpvanpdepkantelingpvanpdepprofessionalspispdanpookphetpversterkenpvanpdep
onderlingepsteun.p

	 De	rol	van	ervaringswerkers

Ervaringsdeskundigheidpwordtpalpjarenlangpgepromootpenpingezetpinpcliëntenbelangenp
organisatiespenpzelfgestuurdeporganisaties,pwaarbijpcliëntenpelkaarphelpen.pDeplaatstep
paarpjaarpispsteedspmeerpoogpvoorpdeptoegevoegdepwaardepvanpdepinzetpvanpervarings-
werkers.pInpzijnpbijlagepsteltpMartijnpKolepdatpdep“combinatiephulpverlenerschappenp
ervaringsdeskundigheidphelptpbestaandeppraktijkenpterpdiscussieptepstellen.” Depkrachtp
vanpervaringswerkerspisponderpanderepdatpzijpdepverbindingpkunnenpvormenptussenpdep
professionele,porganisatorischepwereldpenerzijdspenpdepbelevingswereldpvanpcliëntenp
anderzijds.pDepervaringswerkerpkanpeenpbrugpvormenptussenpdepcliëntpenpdepprofessio-
nalpenptussenpdepcliëntpenpdepleiding.pDitpwordtpgedaanpdoorpvertrouwenptepwinnenpvanp
cliënten,pcontactenptepleggenptussenpcliëntenpenpprofessionalspenpinformatieptepgevenp
aanpcliëntenpoverphulpverlening.pDaarbijpkanpdepervaringswerkerpdephulpverleningponder-
steunenpdoorpdepervaringskennis.pOmdatpdepervaringswerkerpdepdoelgroeppenpdepgroepp
meestalpbeterpkent,pkanpdezepdepsamenredzaamheidpvanpdepgroeppversterken,pdoorpdep
krachtenpvanpbewonerspmetpelkaarptepverbinden.pTevenspkunnenpzijpdoorphunpeigenpver-
haalpookphooppgevenpoppherstel,phooppdieplangpnietpaltijdpaanwezigpis.p

Deprisico’spvanpervaringsdeskundigheid,pofpinpiederpgevalpdepzorgenpvanpsommigenp
daarover,pgaanpvooralpoverponvoldoendepherstelpvanpeigenpproblemenpenphetprisicopopp
eenpterugval.pEenpanderepzorgpispdatpervaringswerkerspgeenpgoedepbalanspkunnenpvindenp
inpdeprolptussenpcliëntenpenpprofessionals,pmetpalspgevolgpeenponprofessionelepbenade-
ringpvanpcliënten.pOverigenspspelenpdezeptwijfelspookpbijpsommigepcliënten,pofpjepade-
quaatpkuntphelpenpalspjepzelfpinpdeppureephebtpgezeten.pUitponderzoekpbijpJESpbleekpdatp
sommigepbewonerspdepsteunpvanpdepprofessionalpprevaleerdepbovenpdephulppvanpeenp
ervaringswerker.pVanpbelangpispdatpervaringswerkerspvoldoendepopgeleidpenphersteldpzijnp
ompdiepafstandptepkunnenpcreërenpompdepgenoemdepnadelenptepondervangen.pOokpopp
organisatorischpniveaupvereistpdepinzetpvanpervaringswerkerspnogpverderepontwikkeling.p
Enerzijdspziepjepoppsommigepplekkenpdatpervaringswerkerspingezetpwordenpalspmanusjep
vanpallespenpovervraagdpworden,pvaakplaag-pofpzelfsponbetaald,pzonderpadequaatpsteun-
systeem.pAnderzijdspziepjepookpervaringswerkerspdiepzichpaanpassenpaanpdepregulierep
werksystemenpenpdaarinpgaanpmeedraaien,pwaarmeepzep(te)pverpverwijderdprakenpvanpdep
belevingswereld.pVanpbelangpispomphierpeenpgoedpevenwichtpinptepvinden.pMedepompditp
uitptepzoeken,pbegintpdepHogeschoolpvanpAmsterdampeindp2011,pmetpeenpgrootponder-
zoeksproject,pwaarinpgekekenpwordtpnaarpwatpervaringsdeskundigheidppreciespinhoudt,p
watpdepeffectenpoppdepkwaliteitpvanplevenpzijnpenponderpwelkepconditiespervaringsdes-
kundigheidpingezetpkanpwordenpinpdeppraktijkpenpinphetponderwijs.pDitponderzoekpispeenp
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aanvullingpoppeerderpgedaanponderzoek.125p
Ervaringsdeskundigheidpispeenpveelbelovendepontwikkelingpenpeenpzinvollepaanvul-

lingpopphetpondersteuningsaanbod.pTegelijkertijdpmoetpnogpveelponderzochtpwordenpoverp
watpmetpwiepwanneerpwerkt.pInpdezepparagraafphebbenpwephieroverpeenpkortpoverzichtp
gegeven.

	 Interactionele	duizendpoten,	competenties	van	professionals	

Inpditpboekpbeschrijvenpwepdepzoektochtpnaarpeenpgoedepbalansptussenpvolgenpenpsteu-
nen.pHetpispbelangrijkpomptepconstaterenpdatpveelpvanpdepspanningenpdiephierbijpontstaanp
vooralpbestaanpuitpmisverstandenpenponduidelijkepafspraken,psamenptepvattenpalspeenp
gebrekkigepdialoog.pOverphetpdoelpvanpbijvoorbeeldpJES,phetpversterkenpvanpbewonerspenp
hetpbevorderenpvanphunp(gezamenlijke)pzelfstandigheid,pispweinigpdiscussie,pmaarpoverp
depuitvoeringpbestaanpveelpverschillendepbeelden.pSommigepprofessionalspinphetpJES-
onderzoekpsteldenpdatpalsperpgeenpduidelijkepvraagpis,perpgeenpaanbodpkomt.pDepnadrukp
ligtpoppdepeigen regie.pDoorpdiepnadrukplijktpintegraal benaderenpenpontwikkelingsgericht 
ondersteunen inphetpnauwptepkomen.pUitphetpJESponderzoekpblijktpdatpeenpteprigidepinter-
pretatiepvanpeigen regiepleidtptotptegenstellingen,pwaarbijphetpmiddelp(zelfsturing)phetp
doelpispgeworden.

Enerzijdspkanpditpverklaardpwordenpdoorponduidelijkepcommunicatiepenpdepbeperkin-
genpvanp(grote)porganisaties,panderzijdsphebbenpprofessionalspzichpmisschienpwelptepveelp
latenpleidenpdoorpdepinterpretatiepvanpzelfbeheer.pWaaroppdepnadrukpwordtpgelegdpenpinp
welkepsituatie,pispeenpnauwpluisterendpproces.pDitpvereistpvanpdepprofessionalpeenphechtep
samenwerkingsbandpmetpdepbewoner(s)pwaarbijpsprakepispvanpwederzijdspvertrouwenp
enperpvanpbeidepkantenpruimtepispompfoutenptepmaken.pDaarbijpvolgtpdepprofessionalp
depbewoner(s),pomptepkijkenpwaarpondersteuningpnodigpispenpwaarpjuistpniet.pMogelijkp
ispintegraalpbenaderenpnodigpompdepontwikkelingptepondersteunenpenpwordtpdepeigenp
regiepversterktpjuistpdoorpactiefptepondersteunen.pDaarnaastpzoupjepkunnenpzeggenpdatp
ontwikkelingpwordtpgestimuleerdpdoorpdepeigenpregieptepstimuleren.pHetpzijnpduspgeenp
tegenstellingen,pmaarpverschillendepkantenpvanpdezelfdepmedaille.pHetpgaatpdanpduspnietp
ompvraagsturingpofpaanbodsturing,pmaarpompgezamenlijkepproductie.p

Ingewikkeldphierbijpisphetpresultaatgerichtpwerken.pResultaatgerichtpwerkenprichtpzichp
meestalpoppconcretepresultaten.pDezepkunnenpbijdragenpaanphetponderlingepvertrouwenp
(wepkunnenpsamenpiets)penpaanpdeprelatiepmetpanderepbetrokkenenp(zijpkunnenpblijkbaarp
iets).pAchterpdezepconcretepresultatenpliggenpechterpcomplexepprocessenpzoalspbijvoor-
beeldpcontactpleggenpenpwantrouwenpwegnemen,pprocessenpdiepnodigpzijnpompduurza-
mepresultatenptepbehalen.pEenptepgrotepnadrukpoppmeetbarepresultaten,pzonderperkenningp
vanpdepdaarvoorpbenodigdepacties,pkanpdephandelingsruimtepvanpprofessionalspinperken,p
metpbovengenoemdepspanningenptotpgevolg.pDaarompsteltpeenpprofessionalpinphetpJES-
onderzoekpdatpjep“hangtijd,perpzijn,pookpalspresultaatpmoetpkunnenpzien.” 

MOVISIEpbeschrijftpookpdepcompetentiespenpattitudespvanpprofessionals.pVoorp“eigenp

125p Zie:pwww.hva.nl/kmr & www.hee-team.nl
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regiepversterken”pzijnpdat:puitgaanpvanpeigenpkracht,pondersteunenpbijpvraagverhelde-
ring,pdialogischpkansenpenpbeperkingenpbespreken,pondersteunenpvanpeigenpkeuzen,p
motiverenptotpeigenpinitiatiefpenpondersteunenpbijphetprealiserenpdaarvan,pstimulerenp
ompsociaalpwerkptepbenutten,pzichtpbiedenpoppnieuwepperspectieven.”pVoorp“ontwikke-
lingsgerichtpondersteunen”pwordenpdepvolgendepcompetentiespenpattitudespbeschre-
ven:p“begeleidenpvanpleerprocessen,pgebruikenpvanpsocialepomgeving,pcontactphouden,p
ruimtepscheppenpompeigenpverantwoordelijkheidptepnemenpenpdragen,poogphebbenpvoorp
grenzenpaanpmogelijkheden,pgebruikpmakenprecentepinzichtenpuitphetpvakgebied,plokaalp
beleidpkennenpenpinzettenpenpdepvisiepenpbeleidpvanpdepeigenporganisatiepinzetten.”p

VanuitphetpJES-onderzoekpkanpdaarpaanpwordenptoegevoegdpdatpblijktpdatphetpwan-
trouwenpvanpdepbewonersp inpveelpgevallenpdiepgeworteldp ispenpregelmatigpdepkopp
opsteekt.pOmpditptepoverwinnenpisphetpbelangrijkpdatpdepprofessionalp“betrokkenpenp
betrouwbaarpis”penpisphetpbelangrijkptep“doenpwatphij/zijpzegt,ppresentptepzijnpenpaanp
tepsluitenpoppdepvraagpvanpbewoners.pTransparantiepoverpeigenphandelenpenpgrenzen”pisp
eenpbelangrijkepcompetentie,pnetpzoalsp“actiefpoppdephandenptepkunnenpzittenpenpactiefp
interveniërenpwanneerpdatpnodigpis.”pDitpvanuitpdeprelatiepenpvanuitp“kennispoverpdepdoel-
groeppenphetpgroepswerk.”pHetpspreektpvanzelfpdatpdepprofessionalpmiddelsp“zelfreflec-
tie”pinpstaatpmoetpzijnpeigenphandelenponderpdeploepptepnemen.p

NuNNpvraagtpvanpprofessionalspdatpdezepdeppresentiebenaderingpgebruiken,puit-
gaandpvan:p“samenpdoenpenpomgevingsgerichtpwerken,pempowerment:pgerichtpoppposi-
tievepenpkrachtenptotpverandering,popenpstaanpvoorpcreatievepoplossingenpenpdaarnaarp
zoekenpenpprojectmatigpwerken.”pDitpvereistpvanpeenpondersteunerpdatpdezep“doelgerichtp
is,pdoorzettingsvermogen,pdurfpenplefpheeftpenpzichpaanpkanppassenpaanpveranderendep
omstandighedenpenpproactiefpkanphandelen.pSamenwerkenpmetpdepdoelgroeppenpmetp
hetpnetwerkpispdaarbijpeenphelepbelangrijkepcompetentie.”pInpdepbijdragepoverpNuNNpinp
Roemeniepwordenphierpnogpeenpaantalpaanvullingenpoppgegeven,pwaarbijphetpvooralpgaatp
omp“hetpherkennenpvanpenpeenpappèlpdoenpopptalenten,phetpzorgenpvoorpeenpgezondep
groepsdynamiekpenphetpverantwoordelijkpmakenpenpwijzenpoppdepverantwoordelijkheidp
vanpdepgroep.”pOppdepachtergrondpspeeltpdaarbijpdatpdep“ondersteunerpmoetpkunnenp
schakelenptussenpbeidepvormenpvanpbetrekkingenp(alspgelijkwaardigepenpalsphelpende).”

MartijnpKolepbeschrijftpinpzijnpbijdragepdatpprofessionalsp(zoudenpmoeten)p“wer-
kenpvanuitphetpgeloofpinpiemandspherstellendpvermogenpmetpfocuspoppempowerment,p
belangpvanpeigenpregie,pgebruikmakendpvanphetpeigenpverhaalpenpdepervaringskennispvanp
cliënten”.pDitpsluitpaanpbijpdepvijfpB’spdiepdepSBWU,pwaarpMartijnpKolepwerkt,pgebruikt:p
“Betrouwbaar,pBetrokken,pBekwaam,pBewustpenpBetekenisgevend.”126

	 Professionaliseren	

Eenpverderpontwikkeldepprofessionaliteitp(inpdepvormpvanpopleiding,pdeskundigheidsbe-
vorderingpenpregelmatigepintervisie)pzorgtpervoorpdatpprofessionalspmeerphandelings-

126p SBWU,p2009,ppp.p12p
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ruimtepervarenpenpgebruiken.127pFeitelijkpwordtpdephandelingsruimtepvanpprofessionalsp
beperktpdoorpdeporganisatiepvanphunpwerk,pdoorphetpwerkenpinpeenpresidentiëlepvoorzie-
ningpenpdoorpdepdoelgroep.pMaarpdatpverklaartpnietpwaarompdephandelingsruimtepdieperp
welpispnietpmaximaalpgebruiktpwordt.pDoorpdepprofessionaliteitptepvergrotenpkanpdepeffec-
tiviteitpenpkwaliteitpverbeterenpenpdaarmeepdepruimtepvoorpsamensturing.p

Uitpeigenpervaringpmetpdeskundigheidsbevorderingpvanpprofessionalspblijktpdatpscho-
lingpalléénpkanpleidenptotpfrustratiespbijpdepdeelnemers,palspdeporganisatiepenpofpdepande-
repsamenwerkendeppartnerspnietpbereidpofpinpstaatpzijnpmee te kantelen.pDaarom,pzoalsp
RokuspLoopikpsteltpinpzijnpbijdrage:p“ookphulpverlenersphebbenprechtpoppherstel.pHerstelp
napeenpjarenlangpverplichtpverblijfpinpeenpfiguurlijkpofpletterlijkpgeslotenpsetting.”pDitpisp
verderpuitgewerktpinphoofdstukpvijf.p

	 Samenvatting

Inpditphoofdstukpzijnpwepingegaanpoppdeprolpdiepprofessionalspkunnenpspelenpbijphetpsti-
mulerenpvanpsamensturing.pProfessionalspstaanpveelalppositiefptegenoverpsamensturing,p
maarpprofessionalspervarenpregelmatigponvoldoendepdephandelingsruimtepompsamen-
sturingptepstimuleren,pdoordatpzijpeenpkaderpmissenpwaarbinnenpditpkan.pHetpgevolgphier-
vanplijktptepzijnpdatpprofessionalspoppcliëntenpwachtenpenpandersom.pDaarompispgesteldp
datpprofessionalspvanuitphunpprofessionaliteitphetpinitiatiefpmoetenpnemenpompmetpdep
cliëntenpdepdialoogpaanptepgaan.pProfessionalspkunnenpmetpdepspanningptussenpvolgenp
enpondersteunenpomgaanpdoorpzichzelfpdepvraagptepstellen:pwelkphandelenpdraagtphetp
meestpbijpaanphetpherstel?pDitpkanpbijvoorbeeldpzijnpniet handelen,pzodatpdepcliëntpdep
regiepherneemt,pofpwel handelen,pzodatpdepcliëntpvertrouwenpkrijgt,pofpietspdaarptussen-
in.pSteunenpofpvolgenpispgeenptegenstelling,phetpzijnpverschillendepkantenpvanpdezelfdep
medaille.p

Eenpbelangrijkpaspectpvanpdepkantelingpvanpdepprofessionalspisphetpversterkenpvanp
deponderlingepsteunpvoorphulppenpadviespbijphetpna denken.pErvaringswerkerspzijn,palsp
hetpompprofessionalspgaat,peenprelatiefpnieuwepcategorie.pErvaringsdeskundigheidpispeenp
veelbelovendepontwikkelingpenpeenpzinvollepaanvullingpopphetpondersteuningsaanbod.p
Tegelijkertijdpbehoeftphetpnogpuitgebreidponderzoekpoverpwatpmetpwiepwanneerpwerkt.p

OppditphoofdstukpvolgenpbijdragenpwaarinpFerdinandpvanpdepVeldepbeschrijftphoephijp
vormpgeeftpaanpsamensturingpmetpcliëntenpvanphetpInstroomhuispenpvertellenpRokusp
LoopikpenpWesselpdepVriespenpBoudewijnpLeenderspoverpdeprolpvanpprofessionalspbijpweerp
zelfstandigpwonendepdak-penpthuislozen

127p DitponderscheidptussenpfeitelijkepenpervarenphandelingsruimtepispuitgebreidpuitgewerktpdoorpKarinpGeuijenp

e.a.p(2010,ppp.p9).pZiepook:pAlbertpKruiterpe.a.,p2008p
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CliëntpCentraalp-pFerdinandpvanpdepVeldep

HetpLegerpdespHeilspstaatpalpmeerpdanp100pjaarpbekendpomphetpgoodwillpwerk:p“hetpdoenp
vanpgoedepdingenpvoorpdepmensenpdiepditphetpmeestepnodigphebben.”pHetpLegerpdespHeilsp
wilpdepcliëntpcentraalpstellen,pwatpinpmijnpogenphetpmooistepispverwoordpdoorpmajoorp
Bosshardt,pzijpzei:p“Godpdienenpispmensenpdienen.”pAlspwerknemerpvanphetpLegerpdesp
Heilspgeefpikpditpvormpdoorpdepcliëntpserieusptepnemen.pZoalspzepinpwinkelspwelpzeggen:p
“depklantpispkoning.”pKenmerkendpvoorpdezephoudingpzijnpdezepprincipes:

p− depcliëntpcentraalpstellen
p− samenpwerken
p− depcliëntpinvloedpgeven

Voordatpikpaanpdephandpvanpenkelepvoorbeeldenpdezepprincipespbeschrijf,pzalpikpeerstpkortp
mijnpwerkzaamhedenpintroduceren.

Deplaatstepvierpjaarpwerkpikpalspleidinggevende,peerstpbijpcrisisopvangpdepHavenptegen-
overphetpCentraalpStationpvanpAmsterdam,pdaarnapbijpdepcentralepplekpwaarpdaklozenp
gescreendpwordenpinpAmsterdam;phetpInstroomhuis.pDezepscreeningpisphetphoofddoelp
vanphetpInstroomhuis.pInpzespwekenpwordtpinpkaartpgebrachtpwelkepproblemenptenpgrond-
slagpliggenpaanpdepdakloosheid.pFinanciën,ppsychischepgesteldheid,pverslavingsproble-
men,plichamelijkepgesteldheidpenpvoorgeschiedenispwordenponderpanderepbeschrevenp
doorporganisatiespdiephierinpgespecialiseerdpzijn.pHetpInstroomhuispispeenpsamenwer-
kingsprojectpvanpdezeporganisaties.pOppmeerderepgebiedenpwordtpdirectpgestartpmetpdep
hulpverlening.p

GedurendepdezepscreeningpkunnenpcliëntenpbijphetpInstroomhuispverblijven.pBijpuit-
stroompwordtpdepcliëntpeenphulpverlenerpaangewezenpvanpeenporganisatiepdiepdepzorgp
biedtppassendpbijpzijn/haarpproblematiek.pDezephulpverlenerpisptrajecthouderp(casema-
nager).pHetpuitvoerendpwerkpvanpdeptrajecthouderspwordtpbewaaktpdoorpdepgemeentep
Amsterdam.pDeptrajecthouderpwordtpbepaaldpoppdepVeldtafel,pditpispeenpwekelijkspgeza-
menlijkpoverlegpvanpallepbetrokkenpketenpartnerspinphetpInstroomhuis.pDitpoverlegpwordtp
voorgezetenpdoorpdepGGD.pOokpwordtphierpvastgesteldpoppwelkepwachtlijstpeenpcliëntp
komt.pDitpkanpbijvoorbeeldpzijn:peenpRIBW,psociaalppension,peenpbegeleidepwoonvorm,p
eenpmiddelenvrijepafdeling,penzovoort.pAangezienpeenpcliëntpvaakpnietpdirectpterechtpkanp
bijpdepvoorzieningp(vanwegepdepwachtlijsten)penphetpInstroomhuispnapdepVeldtafelpcliën-
tenpeenpplekpgarandeert,pbiedtpdepmaatschappelijkepopvangpdepcliëntpeenpoverbruggings-
bed.pMomenteelpheeftphetpInstroomhuisp48pbeddenpenpzijnperp114poverbruggingsbedden.

	 Cliënt	centraal

Vanuitpdepambitiepompdepcliëntpcentraalptepstellenpwilpikpvoorkomenpdatpikpvanpallespdoe,p
zonderpdatpdepcliëntphiervanpoppdephoogtepis.pAlspmijnpwerkptenpdienstepstaatpaanpdep
cliënt,pspreektphetpvanzelfpdatpikpvolledigepopenheidpvanpzakenpgeef.pDaarnaastpvoelenp
mensenpvaakpfeilloospaanpalspdephulpverlenerpeenpverborgenpagendapheeft.pHetpispbegrij-
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pelijkpalspiemandpvanpdepstraatpeenpflinkepdosispwantrouwenpheeft,pditpispzelfspgezondp
enpeenpmiddelpomptepoverleven.pWanneerpdepcliëntpweetpdatpdephulpverlenerpopenpkaartp
speelt,pgroeitpdepvertrouwensrelatie.pVoorpdephulpverleningpisp(wederzijds)pvertrouwenp
nodigp-penpdatpispsomspeenpmoeilijkepweg.pDepcliëntpmoetpbegrijpenpdatpdephulpverlenerp
hempcentraalpstelt,pwatpookpinhoudtpdatpdepcliëntpkanpzienpdatpdephulpverlenerpgeenpver-
borgenpagendapheeft.

AchtpjaarpgeledenpwerktepikpalspmaatschappelijkpwerkerpvoorphetpLegerpdespHeils.pIkp
werktepoppOudezijdspVoorburgwalp14,pdestijdsphetpcentraleppuntpvoorpdaklozenpdiepzichp
wildenpaanmeldenpbijphetpLegerpdespHeils.pMijnpwerkpwaspomphenptepondersteunenpomp
vanpdepstraatptepkomen.pVanafpdepeerstepontmoetingpdraaidepikpmijnpmonitorpnaarpdepcli-
ent,pzodatphij/zijpmeepkonplezen.pDestijdspwasphetpnietpnormaalpompdepcliëntpmeepteplatenp
kijkenpoppdepmonitorp(technischpookpmoeilijkerprealiseerbaar,pomdatpwepnogpgeenpflatp
screensphadden).pDaarnaastpwerdphetpdoorpprofessionalspnogalpeenspalspnot donepgezien,p
metpnamepbijponzepdoelgroep,pdiepveelalpbestondpuitppsychiatrischepenpverslaafdepcliën-
tenpdiepgeenpadequatepmedicatiephadden.pDitpprincipepompcliëntenpcentraalptepstellenp
maaktephetperpnietpaltijdpmakkelijkerpop,pvooralpbijpcliëntenpmetpweinigpziektebesef.p

Bijphetpgrospvanpdepcliëntenpmerktepikpdatpopenheidptenpgoedepkwampaanpdephulp-
verleningsrelatiepenpdezepdaardoorpverschoofpvanphiërarchiepnaarpsamenwerking.pIkpnamp
depbehoeftenpvanpdepcliëntpserieusp-pditphielppomphiervanpdoelenptepmakenpwaarvoorpwep
onspsamenpinpgingenpspannen.pVervolgenspgingenpwepdezepdoelenpsamenpevalueren.pDep
cliëntpnampmijpserieuspinpmijnpobservaties,pwaarinpikpbijvoorbeeldpvanpmeningpwaspdatp
directpzelfstandigpwonenpmogelijkptephoogpgegrepenpzoupzijnpalsphijpnogpnooitpzijnpeigenp
potjephadpgekookt.pZopwerktepikpaanpcliëntparticipatiep-penpkwampditptenpgoedepaanpdep
uitvoeringpvanphetphulpverleningsplan.

Dephulpverlenerpzalpdoorpdepcliëntpcentraalptepstellenpsteedspmeerpoppzoekpgaanpnaarp
samenwerkingpmetpdepcliënt.pDitpispinpdephulpverleningsrelatieptepmerken,pmaarpookpopp
hetpniveaupvanpdepoverheid,pzoalspteplezenpinpdepvolgendepparagraaf.

	 Samenwerking

DepafgelopenpvierpjaarphebbenpinphetptekenpgestaanpvanphetpPlanpvanpAanpakpMaatschap-
pelijkepOpvang,peenpplanpmetpafsprakenptussenphetpRijkpenpdepvierpgrotepsteden.pDitp
houdtponderpanderepinpdatpdepsamenwerkingptussenpinstellingenpgeïntensiveerdpis,pdatp
erpmeerpcentralisatiepplaatsvindtpenpdatpdepregiepwordtpbelegdpbijpéénppartij.p

Hetpbeleidpwatpbetreftpdaklozenpwordtpsteedspmeerpgecentraliseerd,pditpmaaktphetp
voorpcliëntenpookpsteedspbelangrijkerpompoppdepjuistepplekpdepjuistepinputptepleveren.p
Daarnaastpisphetpvoorpdepoverheid,pgemeentenpenpinstellingenpessentieelpomptepwetenp
watpdepcliëntpwil.pNetpzoalspeenpdaklozepachterpzijnphulpverleningsplanpmoetpstaanpomp
ditpsuccesvolptepmaken,pgeldtpditpookpvoorpbeleidsplannenpwatpbetreftpdakloosheid.pHoep
komtphetpdatpsommigepplannenpslagenpenpanderepinpeenpladepverdwijnen?pHetpzalpgeenp
geheimpzijnpdatpplannenppaspwordenpuitgevoerdpalspdepverantwoordelijkenperpmetphartp
enpzielpachterpstaan.p
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Erpzijnpoverhedenpenpverzekeraarspdiepgeldpapartphebbenpgezetpvoorpdephulppaanpdak-
lozen.pMetpsomsphelepnobelepbelangen,psomspmetpminderpnobelepbelangen.pOmpwatp
(zonderpwaardeoordeel)popptepsommen:ptegengaanpvanpoverlast,pregeringsbeleid,pmen-
senliefde,penpverplichtingpvanuitpdepwet.pErpzijnpdaklozenpdiepgeldpontvangen,pdirectpalsp
uitkering,pmaarpookpindirectpviapzorg.pDitpgeldpwordtpsomspdoorpdaklozenpgebruiktpmetp
helepnobelepbelangen,psomspminderpnobelepbelangen.pOmpwatp(zonderpwaardeoordeel)p
opptepsommen:pkopenpvanpdrugs,pompaanponderdakptepkomen,paanschafpkleding,pgevenp
aanpfamiliepinpbuitenland,pafbetalenpvriendenpofpanderepschuldeisers.pDezepbelangenp
klinkenpheelpanderspdanpdepbelangenpvanpdepoverhedenpenpverzekeraars.pTochpliggenpdezep
belangenpbestpdichtpbijpelkaar:pdepdaklozepwilponderdak,pdepoverheidpwilpdaklozenpvanpdep
straatp(tegengaanpvanpoverlast).pDaarpgaatphetpompinpsamenwerking:pgedeeldepbelangenp
najagen.

Voorpdepdaklozenhulpverleningpispdanpdepfocus:pdaklozenpzopkortpmogelijkpinphet 
circuitphouden.pDoorpzopsnelpmogelijkpaanpdepslagptepgaan,pkunnenpmensenpweerpterugp
komenpinphetp(socialepsteun-)psysteem.pHulpverlenenpaanprecentpdaklozenpispcrisishulp-
verlening.pNietpRogeriaanspachteruitpzitten,pzoalsphetpoude maatschappelijkpwerk,pmaarp
aanpdepslag.pVoorpdephulpverlenerpbetekentpdit:ptakenpuitphandenpnemenpenpvaakpenigep
drang.pVoorpdepcliëntpbetekentpdit:pdagbesteding.

HetpeerstepoverlegpdatpikpopphetpInstroomhuisphebpgeorganiseerdpwaspeenpcliënten-
overleg.pDitpwaspenkelepmaandenpvoorpdepopening.pVanwegepdepvelepveranderingenpwasp
hetpvanpgrootpbelangpompfrequentpafptepstemmen.pDaarnaastpwasphetpoverlegpnietpslechtsp
gerichtpopphetpinformerenpvanpdepcliëntpvanphetpoverheids-penpgemeentebeleid.pCliëntenp
kondenpookpinspraakphebben.pInpmijnpogenpgaatpditphospitalisatieptegen.pNamelijk:pdep
cliëntpwordtpgeprikkeldpompzichpnietptepvoegenpnaarpdepprofessionalspenpdepcultuurpopp
eenpafdeling.pDepcliëntpwordtpnietpinphetpdiepepgegooid,pookpdatpisponverantwoordpinpdep
crisishulpverleningpvanpdaklozenzorg.pSamenwerkingpinpdezepcontextpispdepprofessionalp
diepverantwoordelijkheidpneemtpompplannenpenpdoelenptepdelenpmetpdepcliënt,penpdezep
hierinpinspraakptepgeven.pZopzalpeenpcliëntpzichpbekrachtigdpvoelenpompzelfpverantwoor-
delijkheidptepnemen.pVoorpdezepverantwoordelijkheidpispéénpgrotepvoorwaardepnoodzake-
lijk,pdatpispinvloed.

	 Invloed	

Alspleidinggevendepprobeerpikpcliëntenpinvloedptepgeven.pAllereerstpmaakpikpduidelijkp
welkepinvloedpikpheb,pzodatpcliëntenpwetenpoppwelkepgebiedenpzijpviapmijpinvloedpkunnenp
hebben.pDaarnaastpgeloofpikpdatpiederpmenspbijzonderpveelpkanpbereiken.pAlspietspbuitenp
onspbereikplijkt,pdanpprobeerpikpcliëntenpaanptepmoedigenphunpdromenpoppeenpanderep
manierptepverwezenlijken.pZopkenpikpmeerderepex-cliëntenpdiepzichpnupinzettenpvoorphetp
welzijnpvanpmensenpdiepnupdezelfdepproblemenphebbenpalspzijpdestijds.pDaarnaastpdurfp
ikptepstellenpdatpdepgrootstepbeleidsveranderingenpdepafgelopenpjarenpinphetpInstroom-
huisp(mede)pzijnpgeïnitieerdpdoorpdepcliëntenpzelf.pVaakpviapvertrouwdepwegenpzoalspeenp
bewonersoverleg,pklachtenpenpcliënttevredenheidsmetingen.pSomspviapdepgemeentelijkep
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ombudsman,pinsprekenpbijpdepraadscommissiepofpviapdepmedia.
Cliëntenphebbenpinvloedpopphunphulpverleningsplanpenpnetpzopgoedpopphetpafde-

lingsbeleid.pDephulpverlenerpofpmanagerpmoetpditpnietpinpdepwegpstaan,pmaarpmoetphetp
juistpstimuleren.pDatpvergtpeenpactievephouding,pvooralpalspditpvanuitpprincipiëlepover-
wegingenpispingegevenpenphetpmeerpispdanpeenpincidentelepactie.pOppveelpafdelingenp
hebpikpgezienpdatpmanagerspinprustigpvaarwaterpdepcliëntenpinvloedpgeven,pmaarpalsphetp
spannendpwordt,pdanpwordenpdepteugelspweerpaangetrokken.pVoorpmijpblijktphieruitpdatp
hetpprincipepinvloedpnietpkanpgaanpzonderpdepvoorgaandepprincipespserieusptepnemen.p
Inspraakpvanpcliëntenpmoetpnamelijkpgeenpspelpofpeenmaligepgoede daadpzijn,pmaarpeenp
structurelepinspanningpvanpdepinstelling.

Ikpgeefptoepdatpikpmephierpookpschuldigpaanphebpgemaakt.pGelukkigpzijnperpdanpookp
instrumentenpompdezepprincipesptepborgen.pEerderphebpikphetpinstrument vanpopenheidp
genoemd,pompcliëntpcentraalptepstellenptepborgen,pdoorpdepcliëntpmeepteplatenpkijkenpopp
depmonitor.pHieronderpbeschrijfpikpeenpinstrument ompdepinvloedptepborgenpvanuitpmijnp
rolpalspprojectleiderpcliëntparticipatiepbijphetpLegerpdespHeilspinpAmsterdam.p

Deplaatsteptweepjaarphebbenpwepeenpprojectpgedaanpmetpdepvisiepompmeerpgewichtp
tepgevenpaanpsignalenpvanpcliëntenp(invloed).pDepprojectgroeppbestondpuitpenkelepmede-
werkerspvanphetpLegerpdespHeils,peenponderzoekerpvanpdepHogeschoolpvanpAmsterdamp
enpdepvoorzitterpvanpdepcliëntenraadpLegerpdespHeils.pWepmerktenpdatpsignalenpuitphetp
bewonersoverlegpweinigpinphetpbeleidpterugptepvindenpwaren.pVolgenspdepprojectgroepp
lagpdatpaanpdepbeperktepinvloedpdiepcliëntenpkregen.pDepprojectgroeppheeftpvervolgensp
beleidpgemaaktpompmanagersptepverplichtenpsignalenpvanpcliëntenpserieusptepnemen.pDitp
werdpbereiktpdoorpoverkoepelendepafsprakenptepmakenpmetphetphogerpmanagementpoverp
hetpbewonersoverleg.pAfsprakenpoverpdepvoorzittersrol,poverpdepterugkoppeling,pstruc-
tuur,pfrequentiepenpbewaking.pEenpbelangrijkepafspraakpwaspdepkoppelingpnaarphetpwerk-
overlegpvanpdepafdeling.pCliëntenpkregenpzopdepmachtpompagendapuntenptepbepalenpenp
voorstellenptepdoenpinphetpoverlegpvanpdepmedewerkers.pWanneerpditpwerdpafgewezenp
moestenpvertegenwoordigerspvanpdepafdelingpzichpverantwoordenpinphetpcliëntenover-
leg.pDezepeenvoudigepverplichtingenphebbenpoppdepafdelingenpdepbelangstellingpvoorphetp
bewonersoverlegpvergroot.pVolgenspmijpispdatpdepredenpdatpcliëntenpnupmeerpinspraakp
(lees:pinvloed)phebbenpopphetpwerkoverleg.

Depkeuzepompdepcliëntpinvloedptepgevenpmoetpterugptepvindenpzijnpinpsystemen.pHan-
delingenpompdepinvloedpvanpcliëntenptepvergrotenpwordenpzopeenpgewoonte.pEnpinpdep
periodenpdatpdephulpverlenerpofpmanagerpgeneigdpzoupzijnpompzijnpeigenpplanpteptrek-
ken,pdanpmoetperpeenpborgingpzijnpompditptegenptepgaan.pIkpvindpdatpiederephulpverle-
nerpofpmanagerpinpdepzorgpmoetpkunnenpbenoemenpwelkepsystemenphijphanteertpompdep
genoemdepprincipespvormptepgeven:pcliëntpcentraal,psamenwerkenpenpinvloed.
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	 Tot	slot	

Inpgesprekpgaanpmetpdepcliëntpoverpdephulpverlening,pmetpbereidheidpomptepverande-
ren;pdatpvindpikpeenphoudingpdiepeenpmedewerkerpinpdepzorgpsiert.pDezepgesprekkenpofp
overlegvormenpzijnpvaakprauw,pvanuitphetphartpenpverrassend.pEnptelkenspweerpspreekpikp
hulpverlenerspenpmanagerspdiepzeggenpdatpzeponderpdepindrukpwarenpvanpdepinzichtenp
vanpcliënten.pGeenpwonder,pwantpalspdephulpverlenerpdepcliëntpcentraalpstelt,pdanprichtphijp
zichpoppdepdrivepwaaromphijpzijnpwerkpdoet:pdepcliënt.

p
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HousingpFirst.pIt’spapLovepThingp-pRokuspLoopik

ZespuurplangpmoestenpwepwachtenpvoordatpStormpgeboeidpdepgerechtszaalpingeleidpwerd.p
Stormpisp23pjaar.pOppzijnp14eplevensjaarpdealdephijpdrugspopp5thpAvenuepenpspeeldephijpdep
pooierpvoorpeenpvijftalpvrouwen.pHijpberoofdeptoeristenpenpmoestpzijnpplekpregelmatigp
bevechtenpmetpanderepsouteneurs.pUiteindelijkpwerdphijponherstelbaarpziekpinphetphoofdp
enpleefdepdriepjaarpinpdepgotenpvanpManhattan.pStormpheeftpeenpwoestpenprobuustpuiter-
lijk.pDeprechterpsprakphempstrengptoe:p“Now,pIpampgoingptopgivepyoupanotherpchance!pButp
ifpyoupF’pup,pyoupwillpfindpyourpasspbackpinpjailpwithinponepmonth!pEitherpyoupcanpstaypinp
jailporpjoinpPathwaysptopHousingpandpcommitptoptheirpprogram!pWhatpdopyoupchoose?”p
Deprechterpvielpinpenigepmatepuitphaarprol,pmaarpdepboodschappwaspmeerpdanpduidelijk.p
“Stoppusingpdope!!”pZijnpverwarringpwerdpnogpgroterptoenpwijphempverteldenpdatpwephemp
naarpzijnpnieuwepwoningpzoudenpbrengen.pHousing First!,pisphetpcredopvanpmijnptoenma-
ligepwerkgever.pHetpzoupStorm’speerstepinpzijnpnogpjongeplevenpworden.pWeptogenpnaarp
BargainpHunters;peenpsoortpIKEA,pmaarpdanpvoorparmepmensen.pHijpzatpmetpeenpglimlachp
vanpoorptotpoorpachterpinpdepbus.p“Youpknow,pIpampstartingpapnewplifeptoday!” InpKeypFood,p
eenpsupermarkt,pmochtpStormpzijnpwagentjeptotpaanpdeprandptoepvolladen.pHijpwistpzichp
erpgeenpraadpmeepenpkochtptwintigppakjespNoodles,p10ppizza’s,p5pgrotepflessenpCola,pveelp
chipspenpijs,pveelpijs.pStormpgenootpzichtbaar.pHijpkonphetpmaarpmoeilijkpbevatten.p“DidpIp
winptheplottery!?”p128pOvertuigingenpzijnperpompbeslechtptepworden.pOmpvervolgenspweerp
nieuwepovertuigingenpopptepbouwenpenpookpdiepuitphetphoofdptepbannen.pBijpcliëntenp
(lees:pconsumers)pwerktpdatpmechanismepnietpanders.pIkpbenpvanpmijnpsociaalppsychiatri-
schepgeloofpgevallen,pergenspinphetpjaarp2002.pHetpwasphetpjaarpdatpikpvoorphetpeerstpbin-
nenlieppbijpPathwaysptopHousingpinpNewpYork.pIkpsprakperpslechtspeenpuurtjepofpwatpmetp
JohnpSullivan,peenpACTp(AssertivepCommunitypTreatment)pTeampLeader.pIkpwaspdermatep
onderpdepindrukpvanpdepmissiepenpvisiepvanpdezepinstelling,pdatphetpmijpnooitpmeerplosp
heeftpgelaten.pIkpbenperpnietpmeerpvanpgenezen.pDepsimpelstepmanierpompdakloosheidpopp
teplossenpisphetpgevenpvanpwoningenpaanpdaklozepmensen.pIt’s that simple.pIkphebpallesp
overpHousingpFirstpgeconsumeerd,pinpdepjarenpnapmijnpeerstepwerkbezoek.p

Housing is a basic right for all people. People challenged by mental illness and some-
times also challenged by a history of substance abuse and/or violence should not be dis-
criminated against for housing. No one should have to prove that they are housing ready 
or appropriate for housing. We believe in love, respect and creating possibilities.

	 Pathways	to	housing

NewpYorkpisphetpcentrumpvanpdepwereld.pZephebbenpdaarpverstandpvanphoepjephetpbestep
uitpmensenpnaarpbovenpkuntphalen.pBovendienpbegrijpenpzepdaarpwelkpgedragpsynoniemp
ispaanphetpbegripprespect.pIkpmoestpenpzoupdaarompeenpperiodepvoorpdiepinstellingpgaanp

128p HetpeerstepdeelpvanpdezepbijdragepverscheenpeerderpalspcolumnpinphetpStraatjournaalpvanpHaarlem,

	 ziepwww.straatjournaal.com
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werken.pOmpzepdepkunstpafptepkijken.pHetpheeftpmijnpwereldpoppzijnpkoppgezetpenpmijnp
visiepoppbehandelen,pwonenpenpbegeleidenpvanpmensenpmetpchronischppsychiatrischep
problematiekpvoorgoedpveranderd.pInpditpschrijvenpisphetpdanpookpvoorphetplaatstpdatpikp
dergelijkepvakidiotepterminologiepgapgebruiken.pDaarpgaatpHousingpFirstpnietpover.pMen-
senpmetppsychischepen/ofppsychiatrischepproblematiekpkunnenpmeerpdanpwijpgewone 
mensenpdenken.pIederpweldenkendpmenspkanpoppzijnpvingerspnatellenpdatpinstitutionali-
seringpgelijkpstaatpaanpexclusiepuitponzepsamenleving.p

Dakloosheidpispeenptrauma.pHerstelpdaarvanpkanpeenplevenplangpinpbeslagpnemen.p
IkpsprakpeenpmanpinpPhiladelphia.pHijphadpeenpwoningpvanpPathwaysptopHousingpgekre-
gen.pHoewelphijpzichpzeerpgelukkigptoondepmetpzijnpwoning,pnampdepgewenningpaanpeenp
bestaanpwaarinpvertrouwenpgewoonpis,pgeruimeptijdpinpbeslag.pWanneerphijpeenpkopptheep
wildepdrinken,pzijnpwoningpwildepstofzuigenpofpzijnpkledingpwildepstrijken,pdanpmoestphijp
daarvoorpdepapparatuurpuitpdepdoosphalen,puitphetpplastic,puitphetppiepschuim,pomphetp
vervolgenspterphandptepnemen.pAlspdepapparatuurpafgekoeldpwas,pdanpstoptephijpdepappa-
ratuurpweerptussenphetppiepschuim,pinphetpplastic,pinpdepkartonnenpdoospenpvervolgensp
tapetephijpdepdoospweerpdicht.pDiepdoospverdweenpvervolgenspinpeenpkast.pPaspnaptweepjaarp
beslootphijpompdepapparatuurpnapgebruikpnietpmeerpinpteppakken.pHijpconcludeerdepdatpdep
mensenpvanpPathwaysptopHousingphetpuiteindelijkptochpgoedpmetphempvoorhaddenpenp
datphijpzijnpwoningpechtpmochtpbehouden.pTweepjaarphadphijpinpdepwetenschappgeleefdpdatp
elkepdagpinpdepwoningpzijnplaatstepdagpzoupkunnenpzijn.pDatpispwatpvelepjarenpvanpdakloos-
heidpmetpjepdoet.pDepangstpdatpjepoppeenpzekerpmomentpweerpzalpmoetenpverkassen.p

Recoverypbegintppaspechtpalspmensenphunpwoningphebbenpbetrokken.pDanphebbenpzijp
bijstandpnodigpoppelkpmogelijkplevensgebied,pomptepzorgenpdatpzepdepwoningpookpkunnenp
behouden.pBijstandpdiepmaaktpdatpmensen,ponherkenbaarpvanpanderepburgerspinpdepstad,p
eenplevenpkunnenpopbouwenpwaarinpliefde,prespectpenpnieuwepmogelijkhedenpgewoonp
zijn.pHousingpFirstpbiedtpallepdienstenpdirectpenpvrijwilligpaanpenpdatpoppeenpliefde-penp
compassievollepwijze.pNietsphoeftpenpallespmag.pGeenpstepped carepmodelpwaarbijpjepinp
ruilpvoorpeenpdienstpjarenlangpeenptrainingsprogrammapmoetpondergaanpomptepbewijzenp
datpjepHousing Readypbent.pMensenpwordenpnietpmeerplosgelaten.pAlspjepjouwpkredietp
inpeenpbuurtpverspeelt,pdanpwordpjepsimpelwegpinpeenpanderepbuurtpopnieuwpgehuis-
vest.pOnderwegpnaarpdepnieuwepwoningpbespreekpjepwaaromphetpinpdepeerstepwoningpnietp
geluktpispenpwatpjepdaarvanpkuntpleren.pZopsimpelpkanpRecoverypzijn.pJepmaaktpdeelpuitpvanp
eenpnieuwepfamilie. WanneerpjepviapPathwaysptopHousingpeenpnieuwepwoningpkrijgt,pdanp
hebpjepdepbeschikkingpoverpeenpnieuwepfamilie.pDatpispwatpmedewerkerspenpconsumersperp
uitdragen.pEnpfamilieplaatpjepnietpinpdepsteek,pvanuitpwelkpperspectiefpjepdezepwaardepdanp
ookpbekijkt.

Niemandpispoppdepwereldpgekomenpompalleenptepzijnpenpniemandpispoppdepwereldp
gekomenpmetpdepopzetpompeenpanderphetplevenpzuurptepmaken.pDatpispdepnieuwepover-
tuigingpdiepzichpinphetphoofdpvanpdepvoormaligepdaklozepmenspzalpmoetenpnestelenpofp
weerptotplevenpgeroepenpmoetpworden.pDaarvoorpmoetpjepalleplevenskunst,pcompassiep
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enpliefdepvoorpmensenpbetrachtenpdiepmogelijkpis.pRehabilitatiepispdepnieuwepbewonerpopp
depeerstepavondpinpzijnpwoningpomp22puurpbellenpmetpdepvraagpofpallespnaarpwenspispenpofp
jepnogpietspvoorphem/haarpkuntpbetekenen.pZopsimpelpkanpRecoverypzijn.pZorgpwelpdatperp
eenpaangeslotenptelefoonpinpdepnieuwepwoningpaanwezigpis.pDaklozepmensenpzijnpjaren-
langpniemandpgeweest.pDepconfrontatiepmetpeenpverledenpvolpmisèrepenpdeptoekomstpdiep
uiterstpongewispis,pmaaktpdatpmensenpinpeenpvacuümpleven.p

Sociaalpwerkerspzijnpdagelijkspbezigpmetpbijptepdragenpaanpeenpsuccesvollepverhuizingp
vanpdepstraatpnaarpeenphuis.pAlsphulpverlenerphadpikpvroegerpeenpgemiddeldepcaseloadp
vanp35pcliëntenpinpeenp32purigepwerkweek.pMijnpeerstepvraagpaanpPathwayspwaspdanpookp
hoepzephetpallemaalpvoorpelkaarpkregen.pIkphadphetpantwoordpkunnenpraden:p“Inporderp
tophelppsomeoneponpapstructuralpbasis,pit’spapgoodpideapforponeppersonptopbepinvolvedp
withpnopmorepthanp10ppatients.pThatpisptheponlypwayptopreallypbepableptopgivepsomeonep
sufficientpattentionpandphelpphim.pIfpapcaregiver/socialpworkerpispassignedpmorepthanp10p
clients,pthenphe/shepquicklypendspupptryingptopputpoutpfirespandpprovidingponlypcrisispcare.p
Thependpresultpispthenpfailure.”

Eenpveelvoudpvanpmensenpdiepinpeenpstabielpvaarwaterpterechtpgekomenpzijn,pzalp
benoemenpdatperpéénpprobleempispdatphulpverlenerspnietpkunnenpoplossen.pEenzaam-
heid.pEenzaamheidpispeenpprobleempdatpjepnietpoppkuntplossen.pHetpzitpinpmijnphoofd.p
Daklozepmensenphebbenpvaakpdepovertuigingpdatpanderepmensenpnietptepvertrouwenpzijn,p
datpjepoppjephoedepmoetpzijn.pOppjephoedepvoorpeenpbozepbuitenwereldpwaarinpmensenperp
oppuitpzijnpompjouponderuitptephalen.pInpdepwereldpwaarinpdaklozepmensenpnoodgedwon-
genpmoetenplevenpispdatpeenpadequatepattitude.pAnderspoverleefpjepsimpelwegpniet.pHoep
beslechtpjepalsprechtgeaardphulpverlenerpzo’npovertuiging?pEenpovertuigingpwaarpdaklozep
mensenpjarenlangpaanpgesleuteldphebben,pomwillepvanphetpfeitpdatpzepmoestenpoverle-
ven,pdatpzepnietspenpniemandpmeerpwarenpenphetpookpnooitpmeerpzoudenpworden.pJepgeeftp
zepeenpwoning.pIt’spaspsimplepaspthat.pDaarmeeprammelpjephetpbestelpvanpvastgeroestep
overtuigingenpdoeltreffendpdoorpelkaar.pOverlaadpmensenpvervolgenspmetp(naasten)lief-
de,pcontact,peenpbaan,pgeld,pdepmogelijkheidpvanpeenpzinvolpbestaan.pKortom,peenplevenp
datplijktpoppdatpvanpjoupenpmij.pLatenpwepmensenpeenpidentiteit,pliefde,pechtepverantwoor-
delijkheidpenpeenpplekpinpdepsamenlevingpgeven.pDatpbetekentpletterlijkpeenpplekpinpjouwp
kantoor,pinpjouwpverpleegpost,pinpjouwpRaadpvanpBestuur,pinpjouwpteam,pinpjouwpbuurt.p

HousingpFirstpispeenpcontainerbegrippvoorponvoorwaardelijkepliefdepvoorpjepvak,pvoorp
mensenpinphetpalgemeenpenpmensenpmetpspecialpneedspinphetpbijzonder.pJaypNeugebo-
ren129psteldepdatpPathwaysptopHousingpeenpbelangrijkpelementpinphetpprogrammapheeft,p
vergelijkbaarpmetpeenpsoortpvanponvoorwaardelijkepliefde.p“Nopmatterpwhatptheirpclientsp
do,pitpseemspPathwayspneverpgivespupponpthem.”p“pI’llpbuypthat”,pzeipSampTsemberis,pCEOp
vanpPathways.p“It’spaplovepthing.pCallpitpwhatpyoupwill,pbutpIpthinkpthatplovepispatpthepheartp
ofpit.pOtherwise,pwhyparepwephere?pIpampnotpembarrassedptoptalkpaboutplove.pLovepispapcom-
ponent.pItpdoespnotpconquerpall,pbutpifpyouplisten,ppeoplepwillptellpyoupwhatptheypneedpandp
whatptheypneedpespeciallypifpnobodyphaspeverpcaredpforpthemporpaboutpthem-isplove.”130

129p 1999

130p ZiepookpSampTsemberis,p2010
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EenpzelfdepbenaderingpspreektpuitphetpboekpwatpJulespTielenspschreefpoverpzijnpwerk-
wijze:p“Onspuitgangspuntpispdatpwephetpiedereenpgunnenphetpminstenspéénpkeerpzelfstan-
digpgeprobeerdptephebben.pDatpwephetpnapeenpmislukkingpsteedspweerpwillenpproberenpenp
hetppaspopgevenpalsphetpechtpduidelijkpispdatphetpnietpanderspkanp(voorpdatpmoment!).”131

	 Arguments	confuse.	Figures	convince.

PathwaysptopHousingpheeftpgedegenponderzochtpofphunpLove Potionpeffectpsorteert.pDaarp
zijnpAmerikanenpgoedpin.pSindspdepstartpvanpdezepondernemingpkentpHousingpFirstpeenp
slagingspercentagepvanp85%.pDatpbetekentpdatp85%pvanpallepdaklozepmensenpdiepsindsp
1992pdoorpPathwaysptopHousingpinpNewpYorkpgehuisvestpzijn,pnogpsteedspgehuisvestpzijn.p
EnpdanpspreektpSampTsemberispoverp600pmensen,pwiensplevenpeenpdramatischepenpwon-
derbaarlijkepwendingpheeftpgenomen.pHetpispdanpookpdaarompdatpHousingpFirstpuitphetp
landpvanpdeponbegrensdepmogelijkhedenpkomt,pzoalspzoveelpEvidencepBasedpPractices.p
Inpalpdiepstatenpzijnpalpmeerpdanp40pstedenpdiepHousingpFirstpbedrijven.pInpNederlandpzijnp
zepoppdriepvingerspteptellen.pInponspkoudepkikkerlandpzijnpwijpnogpnietpafgewekenpvanphetp
Stepped Care Model. Eenphuis,pOK.pMaarpdanpwelpinpruilpvoorpgewenstpgedrag,pmotiva-
tiepenpinzicht.pEnpdaarompzullenpdaklozenpzichpnogpsteedspindicatiegesprekkenpmoetenp
latenpwelgevallenpenpduspdrempelspmoetenpnemen.pEnpdatpispallespwatpHousingpFirstpnietp
is.pHousingpFirstpispdoingpmorepwithpless.pHetpverblijfpinpeenppsychiatrischpziekenhuisp
kostpinpNewpYorkp$1185pperpnacht.pHetpverblijfpinpeenpgevangeniscelpkostp$164pperpnacht.p
EenpShelterpkostp$73pperpnacht.pAlspjepinpeenpNewpYorksepsituatiepenphetpgevalpvanp1pdak-
lozepmedemenspeenpjaarplangpnietspdoet,pdanpkostpdieppersoonpdepsamenlevingptussenp
dep$50.000penp$100.000pperpjaar.pWonenpinpeenphuis,pmetpallepservicespdiepnodigpzijnpomp
diepwoningptepbehoudenpenpeenppositiepoppdepGeluksmarkt,pkostpslechtsp$57pPathwaysp
dollarspperpdag.132p

EenpconsumerpvanpDiscus,pHousingpFirstpAmsterdam,pvervoegdepzichpluttelepwekenp
napplaatsingpbijpdepbegeleidingsstaf.pHijpverzochtpompdepaanschafpvanpeenpdriedelig,pgrijsp
kostuum.pDiscusphadphempgeplaatstpinpeenpwoningpinpAmsterdam-Zuid,peenpgegoedep
buurt.p“ElkepdagpalspikpboodschappenpdoepinpdepAlbertpHeijn,pdanpwordpikpmetpdepnekp
aangekeken.pIkplooppnogpsteedspinpshabbypkleding.pMensenpzienpdatpikpanderspben.pIkpwilp
nietpmeerpopvallen.”pDatpispwatpHousingpFirstpmetpjepdoet.pItpmakesppeoplepwantptopblendp
withptheirpenvironment.pUitpvrijepwil.p

	 Recovery	for	professionals:	10	ways	to	recover	from	convictions

Mensenpzijnpbehoudend.pLieverpvasthoudenpaanpwatpjephebt,pdanpjepoverptepgevenpaanp
eenpavontuurpwaarvanpdepuitkomstpuiterstpongewispis.pMensenpveranderenpalleenpalspjep
zepuitphunpnatuurlijkepwoon-penpwerkomgevingphaaltpenpzepervaringenplaatpondergaanp
diephunpsysteempvanpovertuigingenpflinkpdoorpelkaarprammelt.pDaarmeepbreekpjepover-

131p JulespTielenspschreefpditpboekpsamenpmetpMauritspVersterp(2010)

132p Zie:pwww.pathwaystohousing.org/content/our_modelpenpSampTsemberis,p2010



Samensturingpinpdepmaatschappelijkepopvangp 103

tuigingenpaf,pompweerpnieuwepopptepkunnenpbouwen.pOokphulpverlenersphebbenprechtpopp
Herstel.pHerstelpnapeenpjarenlangpverplichtpverblijfpinpeenpfiguurlijkpofpletterlijkpgeslotenp
setting.pHoeprammelpjepdanphetpbestelpvanpjouwpovertuigingenpdoorpelkaar?p

p− Gap1pkeerpperpjaar,palléén,poppreis.pStappuitpjepcomfortpzone.pDoe,pviapinternet,pgedegenp
onderzoekpnaarpprojectenpdiepietspnieuwsptoevoegenpaanpwatpjepalpweet.pRegelpeenp
werkbezoek.

p− Geefpgratispworkshopspweg.pTransformeerpjepindividuelepkennispnaarpteamkennis.pGap
inpDialoog.p

p− Veranderpregelmatigpvanpbaanp(thepsevenpyearpitch)pOf….
p− DoepaanpJob Swingingp(leespenpzie:pPuberruil).pGapeenppaarpmaandenpinpeenpanderp

teampwerken.
p− Vergeetpallespwatpjepgeleerdphebtpofpparkeerphetpergenspinpjouwphoofd.
p− Enplaatpjephartpspreken.
p− Watpalsphetpjouwpvader,pmoeder,pbroerpofpzuspbetreft………?
p− Housing First.
p− Love First.
p− Wordpzelfstandig.pStartpeenpondernemingpenpbevrijdpjepvanphetpjukpdatploondienstp

heet.pDanpweetpjepookphoephetpvoeltpompdakloosptepzijnpenpdepdagptotpeenpgoedpeindep
tepmoetenpbrengen.

Dakloosheidpispzopoudpalspdepwereld.pDatpgaanpwepnooitpoplossen.pEvenwel,peenppogingp
wagenpispdepverantwoordelijkheidpvanpiedereen.pEénpdingpispzeker,pwepgaanphetpprobleemp
nooitpoplossenpalspwijpmensenplapmiddelenpblijvenpvoorhouden.pEenpflinkepwarmepworstp
hebbenpwepnodig.pInpdepvormpvanpeenpeigenpwoningpandpunconditionalplove.

	 Terug	in	New	York133	

Opphetpmomentpdatpikpditpschrijf,ptoevalpbestaatpniet,pverblijfpikpinpHarlem,pNewpYork.pDep
bakermatpvanpHousingpFirst.pIkpbenphierpmetp11pconsumerspuitpNederland.pIkphaalpmensenp
uitphunpnatuurlijkepwoon-penpwerkomgevingp(LearningpExpedition)penpprobeerpzepoppeenp
anderepmanierpnaarphunpwerkpenplevenpteplatenpkijken.pInp8pdagenpeenpnieuwepmindset.p
Depknoppom.pDatpispmijnpinzet.pDezepconsumerspenpdepbewonerspvanpNYCphebbenpmijp
tijdenspdezep10epstudiereispweerpgesterktpinpdepvaststellingpdatpNewpYorkerspwetenphoepzijp
hetpeenpanderpnaarpdepzinpkunnenpmaken.pDepmensenpinpmijnpgroepprakenperpnietpoverp
uitgesproken.pEnpzijpkunnenphetpweten,pwantpzepzijnpjarenlangpkleinpgehoudenpenpgestig-
matiseerd.p“IkphebpdezepweekpietspvanpmijzelfpteruggevondenpinpNewpYork.pDepmogelijk-
heidpmetpmensenptepzijnpenptepspreken.pIkphebpeenpgrotepstappgemaaktpinpmijnpHerstel”,p
alduspJerry,pdeelnemerpConsumerpStudypTourp2011. WijpkwamenpSampTsemberispoppdep
stoeppinpHarlemptegen.pHijpverwelkomdeponspalsplongplostpfriends.pDepdeelnemerspvoel-
denphetpverblijfpinpdezepMetropoolpalspeenpplekpwaarpzepvoorphetpeerstpinplangeptijdphetp
gevoelphaddenpdatpzepmenspenpgelijkwaardigpzijn.pMensenpkerenpzichpafpvanpdepsamen-

133p MetpdankpaanpCo,pJerry,pMichael,pNicole,pRoos,pMatthijs,pAd,pFrank,pSophie,pHilkopenpHans,pmedereizigersp

tijdenspditpbezoek.p
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levingpomwillepvanpadequatepredenen.pAlsphulpverlenerpmoetpjepdepwilpenphetpverlangenp
koesterenpompvertrouwenptepwinnenpenphetpverschilptepmaken.pOmpmensenphetpgevoelp
tepgevenpdatpzijphierpzijnpmetpeenpspecialepreden.pOmdatphunpbestaanpbetekenispvoorponsp
heeft.pAlspjepeenpnachtmerriephebt,pbetekentpdatpnietpdatpjepgestoptpbentpmetpdromen.p
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Oppstraatpleefpjepbijpdepdag...poppeenpwoningpmoetpjep
vriendenpwordenpmetpjezelfp-pBoudewijnpLeenderspenp
WesselpdepVries

	 Dubbel	interview	over	Discus

BoudewijnpLeenderspispeenpbewonerpvanpDiscus,pzitpinpdepcliëntenraadpvanpHVO-Queridop
enpwerktpalspervaringswerkerpinphetpPassantenverblijfpvanpHVO-Querido.134pWesselpdep
VriespispteamleiderpvanpDiscuspenpinpdiephoedanigheidpvanafphetpeerstepuurpbetrokken.pDep
titelpvanpdezepbijdragepispeenpuitspraakpvanpWessel.

	 Inleiding	

DiscuspispeenpNederlandsepvariantpvanpHousingpFirst,pdepaanpakpdiepRokuspmetpvervep
heeftpbeschrevenpinpdepvorigepbijdrage.pWesselpvertelt:p“Wepbiedenpdepmensenpeenpkansp
ompeenpwoningptephurenpenpdaarbijpookpdepondersteuningpompdatpmogelijkptepmaken.p
Datpisponzepcorepbusiness.pJepkrijgtp(alspklant)pdepkans,pdepdrivepvanpdepmensenpispdatp
zepietsphebbenpwatpzepnietpmeerpwillenpverliezen.pDaarvoorpzijnpmensenpbereidpconces-
siesptepdoenpgerichtpoppmaatschappelijkepparticipatiepenprehabilitatie.”pHetpinitiatiefpvanp
ditpprojectpligtpbijpdepAlliantie,peenpwoningcorporatiepdiepspecialepaandachtpheeftpvoorp
bijzonderepdoelgroepenpalspsenioren,pgehandicaptenpenpnupookpdak-penpthuislozen.pInp
depjarenpdatpdepverkooppvanpkleinepwoningen,péén-pàptweepersoons,pdoorpcorporatiesp
nogpnietpzopoppdepvoorgrondpstond,pbeslootpdepAlliantiepsamenpmetpJellinekpenpMentrump
(beideponderdeelpvanpArkin)penpHvO-Queridopompdepwoningproblematiekpvanpdak-penp
thuislozen,phet souterrain van de woningmarkt,paanpteppakken.p

Napeenppaarpjaarpplannenpmaken,pkreegpWessel,ptoenpnogpinpdienstpbijpdepAlliantie,pdep
vrijephandpomphetpopptepzetten,psamenpmetpdeppartners.pHijpheeftpdanpinmiddelspkennisp
genomenpvanpdepmethodiekpvanpHousingpFirstpenpgaatpgewoonpaanpdepslag.pDepcliën-
tenpzijnpmensenpmetpeenpdubbelepdiagnose,ppsychiatrischepproblematiekpenpéénpofpmeerp
verslavingen.pDitpomp“directpinptepzettenpoppdepzwaarstepgroep,pzijpzijnpnietpvoorpnietspopp
straat.”pTerwijlpWesselpditpverteltpziepjephetpgeloofpenpenthousiasmepinpzijnpaanpak:p“lessp
care,plotspofpopportunity’s,palspditplukt,pbespaartphetpdepmaatschappijpgeldpenpdaarompisp
hetpookpinteressantpvoorpinstantiespenpgeldschieters.”pEenpzogehetenpwin-winsituatie.p

	 Aanpak	werkt

Inphetpeerstepjaarpispbegonnenpmetpeenppilotpvanpaanvankelijkp26pwoningen.pNapéénpjaarp
zatpnogp92p%pvanpdepmensenpopphunpwoning,pslechtsptweepmensenpwarenpuitgevallen.p
Voorlopigepcijfersplijkenperpopptepwijzenpdatpditpinpdepjarenpdaarnapconstantpispgebleven.p
Nupzijnperpmeerpdanp80pwoningenpverhuurdpenpisperpookpgestartpmetphetpverhurenpvanp

134p HetpPassantenverblijfpispeenpnachtopvang,perpispplaatspvoorpongeveerp75pmensenpdiepgeenpeigenp

	 bedphebben.p
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woningenpaanpdepzelfdepdoelgroeppdiepinpRIBWpvoorzieningenpwonenpenpdepwensphebbenp
zelfstandigpeenpwoningptephuren.pHetpispdepbedoelingpdatpDiscuspverderpblijftpgroeien,p
maarpdepaanleveringpvanpwoningenpdoorpwoningcorporatiespispdaarbijpeenpbeperkendep
factor,palphebbenpdepverschillendepAmsterdamsepwoningcorporatiesptoegezegdpmeerp
woningenptepgaanpleveren.pDiscuspispaanzienlijkpgoedkoperpdanpresidentiëlepvoorzienin-
gen,pbijvoorbeeldpRIBW’s.pOppditpmomentpwordtpeenpevaluatieonderzoekpnaarpdepeffec-
tiviteitpenpwerkingpvanpDiscuspuitgevoerdpdoorpdepAcademischepwerkplaatspOpvangpxp
Oggz.pDepuitkomstenphiervanpwordenpnajaarp2011pverwacht.p

Boudewijnp ispheelpergpcontentpoverpdepDiscusaanpakpenphetp Instroomhuis.pHijp
benoemtpdepdoorstroompalspéénpvanpdepgrotepwoningproblemenpvanpdepdoelgroep.p
“HousingpFirst,pjepmoetphetpwaarpkunnenpmaken,pispinpdiepzinpeigenlijkpeenpfarce,perpzijnp
gewoonpgeenphuizen.pDoordatperpgeenphuizenpvrijpkomenpstagneertpdepdoorstroompenp
sommigepmensenpmoetenpvanphetpInstroomhuispweerpterugpnaarphetpPassantenverblijf,p
voorphunpgevoelpweerpterugpnaarpaf.”135p

	 Intake	

DepklantenpkomenpbinnenpviapdepVeldtafel136,perpispdanpalpeenpscreeningpgeweest.pErpvolgtp
danpeenpintakegesprekpdoorptweepmedewerkerspvanpDiscus.pInpditpintakegesprekpwordtp
metpnamepdepmotivatiepbeoordeeld.pWatpverwachtpeenpklant,pheeftpdephuurderpdoorpwatp
vanphempofphaarpwordtpverwacht.pHoepgrootpispdepeventuelepschuldenlast.pAlsperpgeenp
twijfelpbestaatpwordtpmeteenphetphuurcontractpondertekendpenpkrijgenpmensenpdirectp
dephuissleutel.pBijptwijfelpwordtperpcontactpopgenomenpmetpverwijzendepinstantiespenp
krijgtpdeppotentiëlepbewonerpbinnenpdriepdagenpbericht.pHetpbesluitpwordtpgenomenpopp
grondpvanpintuïtie,pgebaseerdpoppkennispenpervaring.pMensenpkrijgenp14pdagenpdeptijd,p
ompdepvoorwaardenpdiepaanpdit “cadeautje”phangenptepoverdenken:pfinancieelpbeheerp
bijphetpFinancieelpBureaup(Fibu)pvanpdepDienstpWerkpInkomenp(DWI),peenphuisarts,penpeenp
WA-verzekering.pDaarbijpmoetenpzepbereidpzijnpondersteuningpvanpDiscusptepaccepteren.

	 Contract

Hetphuur-penpondersteuningscontractp isptussenpDiscuspenpbewoner,pnetpalsp inpeenp
gewoonphuurcontractpispeenpoverlastpclausulepopgenomenpenphetpspreektpvanzelfpdatpdep
huurpbetaaldpmoetpworden.pDephuurpwordtpdirectpovergemaaktpaanpdepcorporatiepompzop
ookpeenpbandptussenpdepbewonerpenpdepcorporatiepopptepbouwen.pMochtperpsprakepzijnp
vanpoverlastpdanpwordtpdezepconformphetpbeleidpvanpdepdesbetreffendepcorporatiepaan-
gepakt.pInphetpslechtstepgevalpkanpDiscuspzonderptussenkomstpvanpdeprechter,poppgrondpp
p

135p Eenpvergelijkbaarpprobleempdeedpzichpvoorpbijp JES,pwaarpmensenpeigenlijkpslechtsp 1p jaarpkondenpwonen,p

maarpookpdaarpstagneerdepdepdoorstroom,phetgeenpbehoorlijkpproblemenpmetpzichpmeebracht.p

136p Iederepdaklozepwordtpbesprokenpbijpdepveldtafel.pInpditpoverlegpdatpdoorpdepGGDpwordtpvoorgezetenpwordenp

dep trajectplannenp metp dep stedelijkep samenwerkingspartnersp besproken.p Ziep voorp eenp uitgebreiderep be-

schrijvingpdepbijdragepvanpFerdinandpvanpdepVelde
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vanpwanprestatiephetpcontractpmetpdepbewonerpopzeggen.pWessel:p“ookpdepburenpzijnp
onzepklanten.”pAlsperpsprakepispvanpeenpnoodzakelijkepuitplaatsingpkrijgenpklantenpvanp
Discuspindienpgerechtvaardigdpeenptweedepkanspoppeenpanderepwoning.pErpmoetpdanpwelp
leringpzijnpgetrokkenpdoorpdepklantpenpdepbehandelaar.pNaptweepjaarpkanpDiscuspdepklantp
bijpdepcorporatiepvoordragenpvoorpeenpzelfstandigphuurcontract.pVoorwaardepdaarbijpisp
datperpinpdepperiodepdaarvoorpgeenpoverlastklachtenpbekendpzijnpenperpvoldaanpispaanpdep
betalingsverplichting.p

	 Ik	kan	naar	huis

ZopzegtpBoudewijn:p“voorphetpeerstpinpmijnplevenpietspvanpmezelf...pgemak,pgeenpstressp
meer.”pBoudewijnpkreegpdirectpzijnpsleutelpenpwilperpnooitpmeerpweg.pVoorpdepbasisinrich-
tingpispgezorgd.pDitpbetekentpeenpbedpmetpmatras,pgordijnen,plampjes,ptweedephandsp
bank,pdekbed,pwatphanddoeken,pzeep,pwatpservies,peenpkookplaatjepenpvloerbedekking.p
DepvergoedingpvoorpdepinrichtingpwordtpbeheerdpdoorpDiscus,pdepeerstepaankopenpwor-
denpdanpookpvanpdiepgeldenpbetaald.pVoorpdeprestpbepaaltpdepbewonerpzelfpwaaraanphijp
hetpgeldpwilpbesteden.pDitpheeftpinphetpbeginpnogpwelpeensptotpmorelepdiscussiespgeleidp
alspeenpbewonerp(eenpdeelpvanphet)geldpbijvoorbeeldpbesteeddepaanpdrugs.pDepafspraakpisp
nupdatpdepbewonerpéénpkeerp“inpdepfoutpkanpgaan”p(totp€300),pdaarnapisphetpechtpvoorpdep
inrichting,pwaarbijpdepbegeleiderpvanpDiscuspeenpmeerpcontrolerendeprolpoppzichpneemt.p
Gaatphetpweerpmis,pdanpgaatphetpgeldpterugpnaarpFibu.p

	 Regels

NatuurlijkpzijnperpregelspbijpDiscus,palpproberenpzepdezeptotpeenpminimumptepbeperken.p
Depbelangrijkstepzijn:phuurpbetalen,pgeenpoverlastpveroorzakenpenpoverpenpweerpafspra-
kenpnakomen.pZephoudenpzichperpookpaan,pwantpookpdeprelatiepmetpanderepinstantiesp
zijnpbelangrijkpvoorphetpvoortbestaan.pHetpnetpbesprokenpvoorbeeldpmetpbetrekkingptotp
inrichtingsvergoedingpispeenpvoorbeeldpvanpwaarompenphoepdepregelsptotpstandpkomen.p
Regelspzijnphelderpenptransparant,pfaciliterendpvoorpdepaanpakpenpkomenpinpsamenspraakp
metpbetrokkenenptotpstand.pBoudewijnpzegtp“regelspzijnpgoedpalspzepnoodzakelijkpzijn.” 
Voortschrijdendpinzichtpkanpmakenpdatpzepwordenpaangepast.

	 Ondersteuning

Discuspbiedtpcliëntenpwoonbegeleidingpdiep24puurpperpdagptepbereikenpis.pDitpispnuppreciesp
watpbijpandereporganisatiespnietpluktpzegtpBoudewijn.p“Daarpispaltijdptepweinigptijd,pbijp
Discuspwordtperpmaatwerkpgeleverd.pAlspjepbeltpstaanpzepbinnenpeenpuurpvoorpdepdeur,p
dagpenpnacht,pzephebbenpverstandpvanpdepproblematiek.”pDepcliëntpbetaaltpzelfpdephuurp
enpverzorgtpinpprincipepzelfpzijnpofphaarpeigenphuishouding.pBijphetpmakenpvanpeenp“planp
voorpwonenpenplevenpispondersteuning,”palduspWessel,p“maarpzepmoetenphetpwelpzelfp
doen,pwijpgaanphetpnietpvoorpzepdoen.”p
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DepbewonerpispcliëntpvanphetphelepteampvanpDiscus,pmaarperpispwelpéénpaanspreekper-
soon.pKlantenphebbenprechtpoppéénphuisbezoekpperpweek.pWesselpzegtpdaarover:p“alspdep
klantpnietpthuispispofpdepdeurpnietpopenpdoetpenphuisbezoekpalspplichtpervaart,pmoetenpwijp
gaanpnadenken.pBiedenpwepnietpwatpklantpdepwilpofpisphetpeenpvlucht?”

Gemiddeldpkrijgenpdepbewonerspvooralpdepeersteptweepjaarpveelpondersteuning.pWes-
sel:p“Oppstraatpleefpjepbijpdepdag,phebpjepjepeigenptv-soapp(datpwatperpompjepheenpgebeurt),p
oppeenpwoningpmoetpjepvriendpwordenpmetpjezelf!”pOndersteuningpheeftptijdpnodig,pmetp
kleinepstappenpkleinepdoelenpbehalen.pDepbedoelingpispdatpdepmaatschappelijkepdienst-
verleningpinpdepwijkpditpnaptweepjaarpoverneemt,p“maarpdepbewonerspgevenpaanpgraagp
Discuspalspsteunpuntptephouden,perpispvertrouwenpopgebouwd.”p

	 Aannamebeleid	en	competenties	

Hetpteampbestaatpuitpwoonbegeleiderspenpsociaalppsychiatrischpverpleegkundigen.p
OppdepvraagpnaarpzijnpaannamebeleidpantwoordtpWessel:p“wijpwillenpHBO-niveaupdoenp
enpdenken,pmedewerkerspmoetenpplanmatigpkunnenpwerkenpenpinpstaatpzijnpeenpproject-
planptepmaken,pinpsamenspraakpmetpklant.pMedewerkerspmoetenpzakelijkpzijnpmaarpmetp
passie,pwelpwatpkennispvanpmateriëlepdienstverleningphebben,pbrievenpkunnenpschrij-
ven,pkunnenpmotiverenpeigenlijk.pJobpcoach-achtigepkennisphebben.pZepmoetenpanaly-
sespvanpklantenpkunnenpmakenpenpbeschrijvenpenpmoetenpnagaanphoepmensenplerenpomp
tepwetenpwelkepleerstijlpzephebben.” Wesselpbenadruktpdatpmedewerkerspkennispmoetenp
hebbenpvanpdezepverschillendepleerstijlen,panderspkompjepnietpverder.pDaarbijpmoetenp
medewerkerspsamenpmetpdepklantpdoelenpstellenpenpspiegelgesprekkenpkunnenpvoeren,p
transparantpenphelder,pompaanpdepbewonerspteplatenpzienpwatpzepaanphetpdoenpzijn:p“bijp
DWIpzittenpookpmaarpgewonepmensenpdiephunpwerkpdoen.pAlspjepruziepmaaktpmetpDWIp
hebpjepgeenpgeldpénpookpnogpruzie.”pAlsplaatste: “snelpkunnenpdenkenpenphandelen.pNietp
latenpsudderen.pEenpgoedepvoorbereidingpenphetpdoelpvanpgesprekpvanptepvorenpbepalen,p
bespaartptijd.” Wesselpbenadruktpdat,pompditpallesptepkunnen,phetpvanpgrootpbelangpisp
datpmedewerkerspstructuurpkunnenpaanbrengen.pHetpspreektpvoorpzichpdatpmedewerkersp
hetpbelangpvanpnetwerkversterkingpnietpuitphetpoogpverliezenpenpzopmogelijkpnatuurlijkep
hulpbronnenpinpschakelen.pVoorpzoverpbekendpisphetpnogpnietpgeluktpeenpEigenpKracht-
conferentieptepinitiëren.p

TotpslotpgeeftpWesselpaanpdatpdepmedewerkersphunpeigenpblindepvlekkenpenpdiepvanp
bewonerspmoetenpkunnenpzienpenpkunnenpreflecterenpoppeigenpwerkpenphulpverlening.p
Daarbijpwordtpookpgebruikpgemaaktpvanpdeskundigheidsbevorderingpdoorpo.a.p“learningp
onpthepjob.”pBoudewijnpvoegtperpnogpaanptoephoepbelangrijkphetpispdat:p“professionalsp
initiatiefpnemenpompmensenpaanptepsturen,pdatpzepverstandpvanpproblematiekphebben,p
ervarenpzijn,”penpvooralpookpdatpzephunpgrenzenpgoedpkunnenpbewaken.
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	 Inzet	ervaringsdeskundigheid	

Wesselptwijfeltpoverphetpspecifiekpinzettenpvanpervaringswerkers.pHijpgeeftpaanpdatphetp
gevaarpispdatpmensenpterugvallen,penpdatpzouphetpsnelpkunnenpdenkenpenphandelenpkun-
nenpbeïnvloeden.pBoudewijnpzietpalspervaringswerkerpbijphetpPassantenverblijfpzekerpeenp
belangrijkeptaakpweggelegd.pHijpkanppotentiëlepbewonerspvanpDiscuspvoorbereidenpopp
hunpnieuwepwoningpenpvoorlichtenpoverphuur,pgaspenplichtpetc.p“Veelppassantenphebbenp
aandachtpnodigpenpdiepisperpniet.”pDaarpkanpeenpervaringswerkerpvolgenspBoudewijnpgoedp
eenprolpvervullen.pVoorpdepkantelingpinpditpboekpbeschreven,pzopzegtpBoudewijn,pisp“dep
functiepvanptussenpauspeenpgoedepconstructie.” Vanwegepdepkennispvanpbeideppartijenp
heeftpBoudewijnpinvloed.pAlspietspnietpbevalt,pkanphijprechtstreekspnaarpgroepsleidingp
lopen.pVolgenspBoudewijnp“zoudenpbewonerspelkaarpookpkunnenphelpenpinpaanlooppnaarp
eigenpwoning.”pHijpgeeftpaanpwelpoppteppassen:p“ikpzorgpdatpikpnietpinpdepknelpkomptussenp
bewonerpenpbegeleider,pallespkanptegenpjepgebruiktpworden…..palspervaringswerkerpmoetp
jepoppjeptellenppassen,pgoedpgrenzenpkunnenpbewaken,pwelpgevoelpmaarpmetpafstand.”
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Hoofdstukp5

Depkantelingpvanponderzoekpenponderwijs

Inpditphoofdstukpbeschrijvenpwepdepconsequentiespvoorponderzoekpenponderwijspvanuitp
depsamensturingbenadering,poppbasispvanponzepeigenpervaringenpenpdepbijdragen.pEerstp
beschrijvenpwepdepmogelijkhedenpompsamenponderzoekptepdoen,pmetpeenpbeschrijvingp
vanpvoorwaardenpenpvaardigheden.pInphetptweedepdeelpgaanpwepinpoppgezamenlijkepleer-
trajecten:psamensturingpenponderwijs.pWepbeschrijvenpdaarinphoeponderwijspenpsamen-
sturingpelkaarpkunnenpondersteunen,paanpdephandpvanpdepervaringenpmetpdepmasterclassp
Outreachend werken in de Wmopenpanderepprojecten.pWepsluitenpditphoofdstukpafpmetpeenp
beschrijvingpvanponzepervaringenpmetphetpsamenpschrijvenpvanpeenpboek.pOppditphoofd-
stukpvolgenptweepbijdragen.pInpdepeerstepbijdragepbeschrijvenpAnnapvanpDethpenpLiapvanp
Doornpeenpsamenwerkingpvanpzwerfjongerenpenponderzoekerspbijphetpuitvoerenpvanpsoci-
aalpwetenschappelijkponderzoek.pDitpispeenponderzoeksbenaderingpwaarbijpcliëntenpnietp
slechtspfunctionerenpalspleverancierspvanpdata,pmaarpzelfpactiefpbetrokkenpzijnpbijpver-
schillendepfasenpvanphetponderzoeksproces.pInpdeptweedepbijdragepwordenpdepervaringenp
metpdepontwikkeling,puitvoeringpenpverduurzamingpvanpdeskundigheidsbevorderingpvanp
professionalspbeschrevenpaanpdephandpvanpdepmasterclasspOutreachendpwerkenpinpdep
Wmo.pDaarinpwordtpbeschrevenphoepdepmasterclasspsamenpmetpdeppraktijkpontwikkeldp
wordtpenphoepbelangrijkphetpmeebewegenpvanpdeporganisatiespzelfpis,pomphetpmaximalep
effectptepsorterenpuitpdepdeskundigheidsbevordering.p

	 Samensturing	in	onderzoek	

Depprincipespvanpsamensturingphebbenpnietpalleenpconsequentiespvoorpcliëntenpenppro-
fessionals,pmaarpookpvoorpdepmanierpvanponderzoekpdoen.pEenpbelangrijkpaspectpvanpdezep
benaderingpispdatponderzoekpwordtpgedaanpvanuitpdepbelevingswereldpvanpdepbetrok-
kenen.pDitpdoepjepdoorpvanuitpverschillendepperspectievenptepkijken,pdoorpbetrokkenenp
(cliënten,pprofessionals,pvrijwilligers,petc.)ptepvragenpnaarphunpwerkelijkheidpenpvervol-
genspdezepwerkelijkhedenpnaastpelkaarptepleggen.pDeprespondentenpwordenpbenaderdpalsp
expertspvanphunpeigenpsituatie.pVanpdezepexpertisepwordtpgebruikpgemaakt,psamenpmetp
depexpertisepvanpanderen,pomptotpeenpdieperpbegripptepkomen.pDepveelstemmigepverhalenp
wordenpgezienpalspgezamenlijkepleerprocessen.137p

Ervaringen	uit	het	JES	onderzoek	
Inpseptemberp2009pzijnpwijpbegonnenpalsponderzoekerspbijpJES,pvanuitpdepWmo-werk-
plaatspAmsterdam.pDitponderzoekpbestaatpuitptweepdelen,phetppraktijkonderzoekp(warmp
onderzoek),pwaarpinformatiepverzameldpwordt,penphetptweedepgedeelte,pwaarpdepverza-
meldepdatapgeanalyseerdpwordenpaanpdephandpvanptheorieënpoverpactiviteitssystemenpenp
leermodellenp(koudponderzoek).pDepuitkomstenphiervanpwordenpverwerktpinpeenponder-

137p DezepbenaderingpwordtpverderpuitgewerktpinphetponderzoeksrapportpvanpdepWmo-werkplaatspAmsterdam,p

waarpditphoofdstukpookpgedeeltelijkpoppispgebaseerd.
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zoeksverslagpvanpdepWmo-werkplaatspAmsterdam,pvandaarpdatpweponspinpditpboekpalleenp
beperkenptotphetpeerstepdeel,phetpwarmeponderzoek.p

Datphetponderzoekpsomspspanningenpopleverdepbeschrevenpwijpalpinponzepbijdragep
overpJES.pHetpbegonperpmeepdatpdepeerstepversiepvanphetpstartdocumentpwerdpgeweigerd,p
wepmoestenphetpmaarpinp“gewonepmensentaal” schrijven.pHetpwasphetpbeginpvanpwatpwijp
laterpheet onderzoekpzijnpgaanpnoemenp(alsptoevoegingpopphetponderscheidptussenpwarmp
enpkoudponderzoek).pDeptweedepbotsingpzatpalpinpdatzelfdepstartdocument.pDep“learningp
history” methodepdiepwijpgebruikten,ponderscheidtpeenpbinnen-penpeenpbuitencirkel,pdep
binnencirkelpwordtpbevolktpdoorpcliëntenpenpuitvoerendepprofessionals,pdepbuitencirkelp
doorpanderepbetrokkenenp(anderepcliënten,pmanagers,pstafledenpetc.).pDepbinnencirkelpisp
meermalenpgeïnterviewdpmetpintervallenpvanpenkelepmaanden.pDepbuitencirkelpslechtsp
éénpkeer.pDoorpdepbewonerspvanpJESpwerdpditpalsp“uitsluitend” ervaren.pAlsofpbewonersp
diepmaarpéénpkeerpgeïnterviewdpwerdenpminderpbelangrijkpwaren.pTijdenspeenpvanpdep
interviewspweespeenpvanpdepbewonersperpoppdatp“daklozenpvrijpwantrouwendpzijnpenpomp
diepmuurptepdoorbreken:pdaarpgaatpwelptijdpinpzitten….penpdieptijdphebpjepnietpaltijd…”

VoorphetponderzoekpnaarpJESphebbenpwijpinterviewspgehoudenpenpvergaderingenp
bezochtpmaarpookpbijgedragenpaanpprojecten,pmedepoppbasispvanpdeptussentijdseponder-
zoeksresultaten.pOokptelefonischpcontactpenpwederzijdsepbezoekenpwarenponderdeelpvanp
hetpprocespompelkaarpbeterpteplerenpkennenpompzopookpdepvoortdurendpveranderendep
omstandighedenptepkunnenpinschattenpenpweergeven.p“Erpzijn”,pletterlijkpenpfiguurlijk,p
waspinpdepogenpvanpdepbewonerspvanpJESpdépmanierpompeenpwederzijdspvertrouwenpopptep
bouwen.pDepbewonersphebbenpvanphetpbeginpafpaanpactiefpbijgedragenpaanphetpontwerpp
enpdepontwikkelingpvanphetponderzoek.pHierdoorpispdepkwaliteitpvanphetponderzoekpver-
beterdpenpisphetponderzoekpzopuitgevoerdpdatphetplijktpbijptepdragenpaanpdepontwikkelingp
vanpJES.pDaarnaastphebbenpwepsamenpworkshopspvoorbereidpenpgegeven.pTijdenspdezep
momentenpleerdenpwepelkaarpbeterpkennenpenpzepgavenpmeerpzichtpoppelkaarspsterkep
enpminderpsterkepkanten.pDaarbijpmoetpwelpaangetekendpwordenpdatphetpwantrouwenp
vanpdepbewonerspvanpJESpnaarpgrotepinstituten,pwaarpdepHogeschoolpvanpAmsterdamperp
éénpvanpis,pdepsamenwerkingpsomspkwetsbaarpmaaktepenpmaakt.pBeperkingenpwaarpwijp
meeptepmakenphadden,pbijvoorbeeldptijdgebrekpenpdepnoodzaakpvanpeenpneutralephou-
ding,pwerdenponspsomspkwalijkpgenomenpenpalspeenppersoonlijkepaanvalpervaren.pGeluk-
kigpzijnpweperpaltijdpweerpsamenpuitgekomenpenpheeftphetpgeleidptotpeenpbeterpbegripp
voorpelkaarsppositie.pHetpfeitpdatpwepietspbijpkondenpdragen,pbijvoorbeeldpcontacten,phetp
netwerkpwatperpvanuitphetppraktijkinstituutpis,pdepinzetpvanpstudentenpuitphetponderwijsp
inphetponderzoekp(ofpalspstage)penpdepreflectiepdiepdeponderzoeksstrategiepteweegbracht,p
enpnietpalleenpmaarpkwamenphalen,pheeftphetpvertrouwenpbevorderd.pVooralpdepreflectiep
bleekpinpveelpgevallenpbijptepdragenpaanpdepverderepontwikkelingen.pDoorphetponderzoek,p
waarinpdepgeïnterviewdenptotpreflectiepgestimuleerdpwerden,pkwampeenpdenkprocespopp
gang,psimpelwegpdoorptepvragen:pwaarompdoepjepditpofpdat?pWaarompnietpwatpanders?p
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Hetppraktijkdeelpvanphetponderzoekpispafgerondpmetpeenpfeedbackbijeenkomstpaanpdep
handpvanpdeponderzoeksrapportage.pTijdenspdezepbijeenkomstpkwamenpdiversepbetrok-
kenenpsamenpompteppratenpoverphetponderzoekpenpJESpinphetpalgemeen.pNapdezepbijeen-
komstp(depvolgendepdag)pisperpdoorpallepbijpJESpenphetponderzoekpbetrokkenppartijenpeenp
gezamenlijkepmaaltijdpbereidpenpisperpoppdepgoedepaflooppgetoast.pDepgezamenlijkepvoor-
bereidingenp(inkoop,pbereidingpvanpgerechten)phebbenpzekerpookpbijgedragenpaanpver-
dereptoenaderingpenpuitwisseling.pDoorpdezepbijeenkomstenpkonpeenpaantalpzakenptus-
senpdepverschillendeppartijenpuitgesprokenpwordenpenpzijnpcontactenphersteldpofpgelegd.p
Hoepenpofpditpnogpverderepgevolgenpheeftpgehadpligtpuiteraardpbuitenphetpbereikpvanphetp
onderzoek.pWelpzijnpwijpovertuigdpvanpdeptoegevoegdepwaardepdiepdezepbijeenkomstenp
hebbenpgehadpvoorpdepgeldigheidpvanponzeponderzoeksresultaten.p

Alspvoorproefjepoppditpboekpschrevenpwijpsamenpmetpbewonerspenpeenpstudentp(nup
ondersteunerpbijpJES)peenphoofdstukpvoorphetpeerstepboekpinpdezepWmo-werkplaats-
reeks.138pMetpzijnpvijvenphebbenpwephetphoofdstukpgeschreven:pdepbewonersphetpverhaalp
vanpdepbewoners,pdepstudentphetpverhaalpvanpzijnponderzoekpenpwijpdeprest.pHetpweder-
zijdspopgebouwdeprespectpvoorpelkaarspkennispenpkundepheeftpnogptotpanderepactivitei-
tenpgeleid,pnamelijk:p

p− depgezamenlijkepproductiepvanpditpboek.p
p− enkelepbewonerspraaktenpzopgeïnspireerdpdoorpcontactpmetponderwijspdatpzepzelfp

weerpeenpopleidingpzijnpgestartp
p− bijdragepaanponderwijspdoorpbewonersp(gastlessenpenpmeepontwikkelenpvanppro-

gramma’s)
p− bijdragepaanphetpprojectpmateriëlepdienstverleningpdak-penpthuislozen
p− gezamenlijkepparticipatiepinpdepkenniskringpcliëntsturing
p− enkelepbewonerspvanpJESphebbenpzittingpinpdepdeelnemersraadpvanpdepWmo-werk-

plaats139.
p− depstudentpdiepmeepheeftpgewerktpaanphetponderzoekpispondersteunerpbijpJESpgeworden
p− doorponderzoekerspwordtpdephelpendephandpgereiktpterpondersteuningpwaarpnodigpenp

mogelijkp
p− gezamenlijkepvoorlichtingpvoorpandereporganisaties

Hoewelperpinphetponderzoekpmeerptijdpispgestokenpdanpwaspvoorzien,penperpookpappèlpwerdp
gedaanpoppsociaalpwerkachtigepvaardighedenpalsphetpgaatpompcontactpleggenpenphouden,p
doorvragenpenpempathischpinlevenpinpdepbelevingswereldpvanpdepander,pblijktpuitpboven-
staandepdepmeerwaardepvanpdepwerkwijze.p

Netpalsponderzoekpbiedtpookpsamensturingpkansenpinphetponderwijs.pInpdepvolgendep
paragraafpgaanpwepinpoppdeprolpdiepgezamenlijkepleertrajectenpdaarbijpkunnenpspelen.p

138p MaxpHuber,pTinekepBouwes,pMelvinpDompig,pNordinpelpMarzkouip&pMichielpLochtenberg,p2010,ponderpredac-

tiepvanpJanpSteyaertpenpRickpKwekkeboomp

139p OnderdeelpvanpdepAmsterdamsepWmo-werkplaatspispdepdeelnemersraad.pDaarinpzittenpcliënten,pervarings-

werkerspenpprofessionals,puitpdepverschillendeponderzoeken,pwaaronderphetpJES-onderzoek.pDepdeelnemers-

raadpadviseertpoverpdepopzet,puitvoeringpenpvalideringpvanpdeponderzoeksresultaten,pinphetpalgemeenpenpperp

deelonderzoek
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	 Gezamenlijke	leertrajecten	met	professionals	en	ervaringswerkers

“Hetpvindenpvanpeenpmanierpompjepbetrekkingpmetpjepcliëntpnaarpeenpzopgelijkwaardigp
mogelijkpniveauptepbrengenpispeenpvakpapart.pDitpleerpjep(helaas)pnietpoppschool,pmaarp
krijgpjepinpdepalledaagseppraktijkppaspinpdepvingers.”pAlduspdepstellingpvanpMatthijsp
VerbeekpenpFranspBrinkman,palsphetpgaatpomphetplerenpvanpprofessionals.pHet 
Catharijnehuispwerktpmetp“trainingponpthepspot”, onderpleidingpvanpeenpervaringswerker,p
diepparticipeertpinphetpwerk.pRokuspLoopikpsteltpinpzijnpbijdragepdatpprofessionalspvanptijdp
totptijdpopp“learningpexpeditions” moetenpgaan,pompvastroestingptepvoorkomen.p

Onderwijsontwikkeling
Ookpwijpzijnpvanpmeningpdatpjepsamensturingpnietpalleenpinphetpklaslokaalpkuntpleren.p
Tegelijkpwillenpwijpdepwaardepvanptheoretischepkennispnietponderschatten.pInpdepminorp
OutreachendpWerken140pproberenpwepditptepondervangen,pdoorpenerzijdspprofessionals,p
cliëntenpenpervaringswerkersptepbetrekkenpbijphetponderwijs,pzowelpinpdepontwikkelingp
alspdepuitvoeringpenpanderzijdspstudenten,ponderpbegeleiding,ptweepdagenpinpdepweekpinp
deppraktijkpmeepteplatenplopenpinphetpkaderpvanpeenpleerwerkonderzoek.pEenpmooipvoor-
beeldpvanpkantelendponderwijspenpsamensturingpispdepmasterclasspoutreachendpwerkenp
inpdepWmo.pNetpalspdezeppublicatiepispdepmasterclasspsamenpmetpdeppraktijkp(zowelpfor-
meelpalspinformeel)penpdepHogeschoolpvanpAmsterdampontwikkeld.p

Daarnaastpbegintperpdeplaatsteppaarpjaarpsteedspmeerpaandachtptepkomenpvoorphetp
biedenpvanponderwijspaanp(voormalig)pcliënten.pBijpNuNNpwordtpgeëxperimenteerdpmetp
trajectenpvoorpdepErkenningpvanpVerworvenpCompetentiesp(EVC)penpverschillendephoge-
scholen,pwaaronderpdepHogeschoolpvanpAmsterdam,pbiedenpopleidingenpvoorpervarings-
werkersp(GEO,pTOED).pOnderzochtpwordtpofphetpmogelijkpispompeenpondersteuningstra-
jectptepbiedenpvoorpmensenpmetpervaringpbinnenphetpreguliereponderwijs.p

OverigenspisperpvanafpjanuaripvanpditpjaarpoppdepHogeschoolpvanpAmsterdampeenperva-
ringswerkerpalspadviseur/docentpenpcriticalpfriendpaangesteld.pAlspadviseurpheeftpzepdep
taakpompsamenpmetpdepdocentenpnaptepgaanphoepervaringsdeskundigheidpeenpstructu-
relepplekpkanpkrijgenpinphetponderwijs.pNaastpdezeponderwijsontwikkelingenpproberenp
wijpmetpbehulppvanpinspiratieavondenpoppdepHogeschoolpvanpAmsterdampbijptepdragenp
aanpdepkruisbestuivingptussenppraktijkontwikkeling,ponderwijspenponderzoek.pTijdensp
dezepavondenpkunnenpbelangstellendenp(student,pprofessional,pervaringswerker,pcliënt,p
buurtbewoner,pdocent,pmanager,ponderzoeker,petc.)pnapeenpinleidingpoverpeenp(actueel)p
themapoppinformelepwijzepmetpelkaarpvanpgedachtenpwisselen.pNaastphetplerenpkennenp
vanpelkaarspperspectievenpenppassiespkomenperpzopverschillendepverbindingenptotpstand.

Van	training	naar	verandering	
Wijprichtenponspopphetpstimulerenpvanpcreatiefpdenkenpenpoplossingsgerichtphandelen.p
Wilpjepdeppraktijkpdoenpkantelen,pdanpispdaarvoorpmeerpnodigpdanpalleenphetpopleidenpvanp
eenpaantalpbetrokkenen.pLeoniekepBoendermakerpverwijstpinphaarplectoralepredepnaarpdep

140p Eenpminorpispeenpverdiependphalfpjaarpinphetplaatstepjaarpvanpdepstudie.
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PaulpGendreau,pClairepGogginpenpPaulapSmithpdiepditphetp“vergetenponderwerp”141pnoe-
men.pDitplegtpzijpuitpaanpdephandpvanpdepvierpfasenpinpimplementatieprocessen,pzoalsp
gedefinieerdpdoorpMargotpFleuren: “verspreiding,padoptie,pinvoeringpenpborging”.142p

Waarperpbijpeenpnieuwepwerkwijzepmeestalpwelpaandachtpispvoorpverspreidingpenptotp
oppzekerephoogtepadoptiepenpinvoering,pgaatphetpmispbijpborging.pDitpblijktpuitpdepbijdragep
overpdepmasterclass,pwaarpprofessionalspweerptrotspwordenpopphunpberoeppenperpweerp
voorpwillenpgaan,pmaarpvervolgensptochpnogpontslagpnemenpofpterugvallenpinphunpoudep
werkwijze,pomdatpdeporganisatieperpnietpklaarpvoorpis.143pLeoniekepBoendermakerpsteltp
daarompdatphetpvoorpborgingpvanpbelangpispdatperpdoorporganisatiepenpprofessional,phetp
liefstpsamen,pgereflecteerdpwordtpop:pwatpbetekentpdezepveranderingpvoorpmijpenpmijnp
werk,phoepkanpikpdatpverderpbrengenpenpwatphebpikpdaarvoorpnodig?pSupervisiepofpintervi-
sieptrajectenpkunnenpdaarbijpzeerpzinvolpzijn.p144pHetpgevaarpdaarvanpispechterpwelpdatpdiep
zichpvaakpoppmicroprocessenprichtenpenp(te)pweinigpaandachtphebbenpvoorpconsequen-
tiespopporganisatiepniveau.pOmpdaadwerkelijkptotpeenphogerpniveaupvanpveranderingptep
komen,pmoetenporganisatiespalspgeheelplerendpworden.145p

Leergemeenschappen	
Eenpaantalpvanpdepprofessionalspuitpdepmasterclasspheeft,pinpplaatspvanpontslagpofpdoor-
gaanpopphetpoudeppad,pvoorpeenpderdepoptiepgekozen;pzijphebbenpzichpverenigdpinphetp
PlatformpEropaf!pProfessionalsp(i.o.).pZijpwillenpelkaarpsteunenpinphetpverderpontwikke-
lenpvanphunpprofessionaliteitpenpcreërenpdaarpruimtepvoor.pZijpvormenpsamenpeenpleer-
gemeenschap,pinpsamenwerkingpmetpdepHogeschoolpvanpAmsterdampenpdepStichtingp
Eropaf!.p

p p p

Depkantelingpnaarplerenpinpgemeenschappenpbetekentpookpvoorpdepscholenpdatpzijp
zichpmoetenpheroriënterenpoppdeppraktijk.pOpleidingenp(HBO,ppostpHBO,pofpnascholing)p
veranderenpnaarplangdurigepverbintenissenpvanpgezamenlijkepontwikkeling,pwaarbinnenp
kennisoverdrachtpslechtspeenponderdeelpis.pDoorphetpheleplandpzienpwijppartnershipspont-
staanptussenphogescholenpenppraktijkinstellingen.pDaardoorpkunnenpstudentenptijdensp

141p pp.p5,p2011p(vertalingpMH)

142p pp.p22,p2011p

143p MarcpRäkerspsignaleertpeenpzelfdepprocespbijpdepnetpafgestudeerdepSocialpWorkpMasters,pdeppraktijkpblijktp

inpveelpgevallenpnogpnietpklaarptepzijnpvoorpdoorontwikkeldepprofessionalspdiephetpstuurpinphandenpwillenp

nemenp(2010).p

144p 2011

145p Oppbasispvanpdepuitkomstenpvanpdepverschillendeponderzoeken,penpdepanalysespdaarvan,pispeenppublicatiep

Innoveren in de sociale sectorp(werktitel)pinpvoorbereiding.p
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hunpstudieppraktijkervaringpopdoenpenpprofessionalspkunnenpzichpverderpontwikkelenp
naastphunpwerk.pDaarbijpontstaatpveelpmeerpeenpcirculairepwerkwijze,pzoalspookpbeschre-
venpinpdepvorigepparagraafpoverpdepsamenwerkingpmetpJES:pwijpdoenpsamenpmetpdepprak-
tijkpkennispop,peenpstudentpverzorgtpeenpdeelonderzoek,pgaatpnapzijnpafstuderenpdaarp
werkenpenpoverpzijnpervaringenpgeeftphijpgastlessenpoppschoolpsamenpmetpbewonerspvanp
JESpdiepookpweerpeenpopleidingpvolgenpbijpdepHogeschoolpvanpAmsterdampenpdeelnemenp
aanpdepdeelnemersraadpvanpdepWmo-werkplaatspenpdepkenniskringpcliëntsturing.pDoorp
dergelijkepconstructiespwordtpdeptegenstellingptussenppraktijkpenptheoriepkleinerpenpkanp
bijgedragenpwordenpaanpdepborgingpvanpontwikkelingen.p

	 Samen	een	boek	schrijven

IndachtigpdepWmopenphetpmottoppraktiseerpwatpjeppreekt,phebbenpwepcliënten,perva-
ringswerkers,pprofessionals,pmanagerspenponderzoekerspgevraagdpmeeptepwerkenpaanp
dezeppublicatie.pTotponspgrotepgenoegenpheeftpvrijwelpiedereenpdepuitdagingpaangeno-
men.pAllenphebbenpeenpbijdragepgeleverd,pvanuitphunpspecifiekepinvalshoekpenpmetphunp
eigenpelan.pDitpheeftpvoorpgrotepdiversiteitpaanpstijlenpenpperspectievenpgezorgd.pDezep
werkwijzepkostpmeerptijdp(enphoofdbrekens)pdanpzelfpeenpboekpschrijven,pmaarpdeptoege-
voegdepwaardepispvoorponspevident.pBovendienppastphetpbijpdepprincipespvanpkennisont-
wikkelingpenp-delingpzoalspwijpinpditphoofdstukpbeschrijven.p

Naphetpafrondenpvanphetp1epconceptphebbenpwijpmetpeenpdeelpvanpdepauteurspenpeenp
paarpbetrokkenpmeelezerspvoorpdepfinishingptouchpompdeptafelpgezeten.pEnkelepauteursp
hebbenpbovendienpnogpdigitaalpeenpaanvullingpgegeven.pHetpcommentaarphebbenpwep
verwerktpinphetpboekpenpdep“filemomenten”,pzoalspéénpvanpdepaanwezigenpzopbeeldendp
opmerkte,phebbenpwepopgelost.p

	 Samenvatting

Inpditphoofdstukpzijnpwepingegaanpoppsamensturingpbinnenprespectievelijkponderzoekp
enponderwijs.pHoewelphetpmisschienpwatpraarplijktpompinpeenpboekpoverphulp-penpdienst-
verleningpinptepgaanpoppdezepkwesties,pisphetpvanpcruciaalpbelangpdatponderzoek-,ponder-
wijs-penppraktijkontwikkelingpmetpelkaarpinpovereenstemmingpzijn.pNapditphoofdstukp
volgtpeenpbijdragepvanpAnnapvanpDethpenpLiapvanpDoorn.pZijphebbenpookpervaringpmetphetp
samenpdoenpvanponderzoek,pinphunpgevalpsamenpmetpzwerfjongeren,pdiepalspinterviewerp
werkten.pZijpbeschrijvenpdiversepvoordelenpvanpsamenponderzoekenpnamelijk:psnellerep
werving,plagerepnonprespons,pbeterpcontactpenpbetereponderzoeksresultaten.pZijpstellenp
datphetpbelangrijkpispdatpdepmedeonderzoekersp“daadwerkelijkpinvloedpkunnenpuitoe-
fenen.”pBelangrijkpispookpvoorphenpompdepdialoogptussenponderzoekerspenpmedeonder-
zoekersptepstimuleren,pwaarbijpvooralpdephoudingpvanpdeponderzoekerspbelangrijkpis.pHetp
ispnoodzakelijkpomptepzorgenpvoorpfacilitering,pinpdepvormpvanptijdpenpaandacht,pmaarp
ookpletterlijkpfaciliteiten.pDaarbijpispdepspelingpinpdepplanningpbelangrijk,pzopdichtpmetpdep
praktijkponderzoekpdoenpmaaktpdepplanningpminderpvoorspelbaar.pAlpmetpalpconcluderenp
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ookpzijpdatphetpsamenponderzoekpdoenpeenpgroteptoegevoegdepwaardepheeft.
DepresultatenpdiepAnnapvanpDethpenpLiapvanpDoornpbeschrijven,psamenpmetponzep

eigenpervaringen,pbiedenpgenoegpstimulanspompditpsoortponderzoekpverderptepontwik-
kelen.pDichtpoppenpsamenpmetpdeppraktijkponderzoekpdoen,pmetpruimtepvoorpdepdiversep
perspectieven,penphetpbetrekkenpvanpcliëntenpenpprofessionalspbijpdepverschillendepfasenp
vanphetponderzoekp(ontwerp,pdataverzameling,panalyse,pverslaglegging)pheeftpeenpgrotep
toegevoegdepwaarde.pDoorpdezepbenaderingpontstaatpkennispdiepvoorpbetrokkenenpher-
kenbaarpis,pbijdraagtpaanpdeponderzochteppraktijkpenpaanpdepontwikkelingpvanpvergelijk-
bareppraktijken.p

Depinzetpvanpcliënten,pmensenpmetpervaring,pinphetpontwikkelenpenpuitvoerenpvanp
onderzoekpstaatpnogpinpdepkinderschoenen.pSamensturingpvereistpvanponderzoekerspdatp
zijpinpstaatpzijnpcontactenptepleggenpenptephouden,paanpkunnenpsluitenpbijpdepverschil-
lendepbelevingswereldenpenpkunnenpwerkenpmetppartnerspdiepdaarbijpkunnenphelpenp
(bijvoorbeeldpervaringswerkers).pVoorponderzoekpgeldtpdatpeenpdergelijkepwerkwijzepeenp
flexibelepplanning,ptijdpenpgeduldpvereist.pVoorphetponderwijspispvanpgrootpbelangpdatphetp
geleerdepverankerdpwordt,pdaarvoorpisphetpnoodzakelijkpdatpdeporganisatiepenphetpnet-
werkpvanpdeporganisatiepvanpdepstudentpmeepleertpenpdatpzepsamenpkantelen.p

Veelpvanpwatpwijphebbenpbeschrevenpinpdepvorigephoofdstukkenpgaatpnietpalleenpoverp
kennis,pmaarpookpoverpvaardigheidpenpfacilitering.pKennispkunpjepoppschoolplerenpofpuitp
eenpboekplezen.pMaarpvaardigheidpispietspwatpjepontwikkeltpmetpdepjaren.pDaarvoorpispeenp
onderwijssysteempnodigpdatphetpondersteunt.p

Samengevatpkomtpditpneerpoppmeerpaandachtpvoorpkennisontwikkelingpvanuitphetp
perspectiefpvanpdepbelevingswereldpvanpenpparticipatiepdoorpdoelgroepenpuitphetpwerk-
veldp(cliënten,pervaringswerkers,pprofessionals).pDoorpcocreatiepsluitpdepkennisontwik-
kelingpmeerpaanpoppdepbehoeftepvanpdeppraktijkpenpkanpbeterpvormpgegevenpwordenpaanp
samensturing.pDitpboekpispdaarpnaarponzepmeningpeenpbewijspvan.





118p Samensturingpinpdepmaatschappelijkepopvang

Samenpsturingpgevenpaanponderzoekp-pAnnapvanpDethpenpLiap
vanpDoorn

Inpaprilp2011pgingenpzwerfjongerenpenponderzoekerspnaarpdepEuropesepCommissiepinpBrus-
selpnaarpdepslotconferentiepvanphetpEuropeseponderzoekpnaarpzwerfjongerenpCombatingp
YouthpHomelessness ompgezamenlijkpdepuitkomstenpvanphetponderzoekpteppresenterenp
aanpdepCommissieleden.pDezepzwerfjongerenpwarenpnietpenkelpbetrokkenpbijpdeppresen-
tatiepvanpdeponderzoeksresultatenpbijpdepslotconferentie.pZepwerktenp-pinpeenpcoproduc-
tiepmetpdeponderzoekersp-palspmedeonderzoekerspmeepaanpditponderzoek.p

Ditphoofdstukpbelichtpdepvariantpvanpsamensturingpwaarbijp(ex)daklozenpenponder-
zoekerspsamenwerkenpbijphetpuitvoerenpvanpsociaalwetenschappelijkponderzoek.pOnder-
zoeksbenaderingenpwaarbijpcliëntenpnietpslechtspfunctionerenpalspleverancierspvanpdata,p
maarpzelfpactiefpbetrokkenpzijnpbijpverschillendepfasenpvanphetponderzoeksprocespwordenp
aangeduidpmetpverschillendepbenamingenpzoalsp“peer-research”,pco-research,pparticipa-
tiefpactieonderzoek,pcollaborativepresearchpofpcoöperatiefponderzoek.pDaarbijpvarieertpdep
matepvanpparticipatiepvanpcliëntenpinphunprolpalspmedeponderzoekers.pZepkunnenpeenp
beperkteprolpvervullenpdoorpopponderdelenpvanphetponderzoekptepparticiperen,pbijvoor-
beeldpdoorpenkelpviapcliëntenraadplegingpbetrokkenptepwordenpbijphetpformulerenpvanpdep
onderzoeksvraagpofpdoordatpzepalleenpbetrokkenpzijnpbijphetponderzoekpviaphetpafnemenp
vanpenquêtes.pZepkunnenpeenpintensieveprolpspelenpbijphetponderzoek,pbijvoorbeeldpdoorp
inpallepfasenpvanphetponderzoeksprocespeenpactieveprolptepvervullen.146p

Depsamenwerkingptussenponderzoekerspenpzwerfjongerenpispnietpnieuw.pInp2001pexpe-
rimenteerdenpMarcpNoompenpMichapdepWinterpmetppeer-researchpinpeenponderzoekpnaarp
zwerfjongeren.pDaarbijpwerdenp22pjongerenpuitpdepdoelgroeppalsponderzoekerspingezetp
ompinterviewsptephoudenpmetphunppeerspoverphetpfunctionerenpvanpdephulpverlening.p
InpdeppublicatiepOp zoek naar verbondenheid schetsenpdepauteursphoepdepgeïnterviewdep
zwerfjongerenpoverpdephulpverleningpdenken.pDaarnaastpevaluerenpzepinphoeverrep“peer-
research” eenpgeschiktepmethodepispompzwerfjongerenpbijponderzoekpenphulpverleningptep
betrekken.pDaarbijpbaserenpdepauteurspzichpoppdepuitgangspuntenpvanpStephenpSmall.147p
Hijpsteltpdatppeer–researchpwaardepheeftpalspmethodepdiep“goodpscience”pcombineertp
metp“goodppractice.”pCliëntenpinpdeprolpvanpmedeonderzoekerpaanphetpwoordplatenpoverp
hunpeigenpcontext,pispeenpvormpvanpgoede wetenschappomdatphetpinzichtpverschaftpinpdep
belangrijkeplokalepfactorenpdiephunpontwikkelingpmeepbepalen.pGezienpvanuitpdepbeleids-p
enppraktijkoptiekpisppeer-researchpeenpvormpvanp“goodppractice”pomdatpdepbetrokkenp
partijenpveelpwaardephechtenpaanponderzoeksbevindingenpdiepgebaseerdpzijnpoppinfor-
matiepdiepdepeigenprealiteitpvanpdepmedeonderzoekerspenpdeponderzochtenpweerspie-
gelt.148p

Tussenp2008penp2011pispopnieuwpgeëxperimenteerdpmetppeer-researchpinphetpEuropesep
onderzoeksprojectpCombatingpYouthpHomelessness. Inpdepeerstepparagraafpbeschrijvenp

146p Kindp&pSamenleving,p2009

147p 1995

148p MarcpNoompenpMichapdepWinter,p2001,ppp.p12
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wepditponderzoekpenpdeprolpdaarbijpvanpdepmedeonderzoekers.pInpdeptweedepparagraafp
schetsenpwepdepmeerwaardepvanphetpmedeonderzoekerschappvoorpdepjongerenpzelfpenpinp
depderdepparagraafpdepmeerwaardepvanpmedeonderzoekerschappvoorpdepkwaliteitpvanphetp
onderzoek.pInpdeplaatstepparagraafpvolgenpenkelepaandachtspuntenpgenoemdpvoorphetp
werkenpmetpzwerfjongerenpalspmedeonderzoekers,pgevolgdpdoorpeenpslotbeschouwing.p

	 Zwerfjongeren	als	medeonderzoeker	bij	Combating	Youth	Homelessness

HetpinternationaleponderzoekpCombatingpYouthpHomelessness werdpinpdepperiodepvanp
2008penp2011puitgevoerdpinpopdrachtpvanpdepEuropesepUnie.pHetpispeenpdriejarigponder-
zoekpnaarpdeplevenslooppvanpzwerfjongerenpinptweepNoord-Europeseplandenp-pNederlandp
enpEngelandp-penptweepZuid-Europeseplanden:pTsjechiëpenpPortugal.pHetpteampvanp(uni-
versitaire)ponderzoekerspwaspafkomstigpvanpuniversiteitenpenpanderepkennisinstitutenp
uitpdepvierplanden.pDepNederlandseppartnerpMOVISIEpcoördineerdephetponderzoek.pHetp
onderzoekprichttepzichpoppdepvraagphoephetpkomtpdatpjongerenpinpdepvierplandenpdak-pofp
thuisloospworden,pwelkeprisicofactorenpkunnenpleidenptotpsocialepuitsluitingpvanpjonge-
renpenphoepditpkanpwordenpvoorkomen.pDaarnaastpleverdephetponderzoekpeenpmetho-
discheporiëntatiepoppvanphetp8-fasenmodelp(eenpmodelpvoorpplanmatigpwerkenpbijpdep
begeleidingpvanpdaklozenpdatpinpNederlandpispontwikkeldpbijpMOVISIE)penphetpEarlypInter-
ventionpModelp(eenpmodelpvoorpdeppreventiepvanpdakloosheidpbijpjongerenpuitpEngeland).p
Hetponderzoekpmonddepuitpinppublicatiespmetpaanbevelingenpdieperaanpbijdragenpdatpdep
zwerfjongerenproblematiekpoppdepsocialepagendapvanpdepEuropesepUniepwordtpgehoudenp
enpdatpdeplidstatenpwordenpaangespoordpomphierpinptepinvesteren.149

Inpdepvierplandenpdiepinpditponderzoekpparticipeerden,pwerktenpzwerfjongerenpmetp
onderzoekerspsamenpinpeenponderzoeksteam:pinpeenpzogenaamdepcoproductie.pInprelatiep
totpdepparticipatieladder150pbetekentpcoproducerenp–pdepderdeptredepoppdepladderp-phetp
gezamenlijkptoewerkenpnaarpeenpproductpofpresultaat.pBijpCombatingpYouthpHomeless-
nesspwarenpdepmedeonderzoekerspenponderzoekerspbeidenpverantwoordelijkpvoorpdep
veldwerkperiode:phetpdeelpvanphetponderzoekpwaarbijpinterviewvragenpwerdenpopgesteldp
enpzwerfjongerenpwerdenpgeïnterviewd.p

Inphetponderzoekplagenpeenpaantalpzakenpenpwerkwijzenpvastpwaarpdepmedeonderzoe-
kerspgéénpinvloedpopphadden.pZopwarenpdepcontourenpvanphetponderzoekpinphoofdlijnenp
vastgelegdpenpmoestpaanpdepsubsidievoorwaardenpvanpdepEuropesepCommissiepwordenp
voldaan.pOppvoorhandpwaspbepaaldpdatpallepmedeonderzoekerspeenpVerklaringpOmtrentp
Gedragpdiendenptepoverleggen.pDepethischeprichtlijnenpvoorphetponderzoekplagenpvast.pEnp
deptaakverdelingptussenponderzoekerspenpmedeonderzoekerspwaspopphoofdlijnenpvast-
gelegd.pBinnenpdezepkadersphaddenpdepmedeonderzoekerspeenpgrotepstempinphetpverloopp
vanphetponderzoek.p

Depmedeonderzoekersphaddenptotptaakpomp-pzopzelfstandigpmogelijkp-pdepinterviewsp
metpdeprespondentenpuitptepvoeren.pDeponderzoekerspdiendenpdepmedeonderzoekersp

149p AnnapvanpDeth,pLiapvanpDoornpenpPeterpRensen,p2009

150p AnnapvanpDeth,p2010,ppp.p18
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daarvoorptepfaciliterenpenphenpteptrainenpenptepbegeleiden.pDeponderzoekerspblevenpver-
antwoordelijkpvoorpdepkwaliteitpvanpdepinterviews,pmaarpoppafstand,pwantpdepmedeon-
derzoekerspvoerdenpdepinterviewspuit.pDeponderzoekerspdroegenpdeponderzoeksvaardig-
hedenpzopgoedpmogelijkpoverpaanpdepmedeonderzoekers.pDatpispnoodzakelijkpvoorpdep
kwaliteitpvanpdepdata,pmaarpookpompmedeonderzoekerspdepkansptepgevenpzichpoppditpter-
reinptepontwikkelen.pDeponderzoekssettingpfungeerdepvoorphenpalspeenpoefenplaatspvoorp
eenpwerksituatie.pDeponderzoekerspstimuleerdenphenpomptijdensphetponderzoeksprocesp
aanphunppersoonlijkepontwikkelingpenpdoelenptepwerken.p

Deponderzoekerspbodenpdepmedeonderzoekerspeenpmeerdaagseptrainingpaanp inp
onderzoeksvaardighedenpenpinterviewtechnieken.pDaarbijpwerdenpdo’spenpdon’tspvanp
interviewenpbehandeldpenpwerdponderpanderepgeoefendpmetphetpstellenpvanpopenpenp
geslotenpvragen.pEenpanderponderdeelpvanpdeptrainingpwasphetpomgaanpmetpervarings-
kennis.pDaarbijpwasphetpuitgangspuntpdatpdeppersoonlijkepervaringpmetpdakloosheidpvanp
depmedeonderzoekerspbeperktpbleefptotphetpwetenphoephetpispompzwerfjongereptepzijnp
geweest.pHetpfeitpdátpmedeonderzoekerspervaringphebbenpmetphetpstraatlevenpstondptij-
denspdeptrainingpbovenpwátpzephebbenpmeegemaakt.p

Napdeptrainingponderzoeksvaardighedenpenpinterviewtechniekenpgevolgdptephebben,p
interviewdenpachtpNederlandsepmedeonderzoekerspruimp50pzwerfjongeren.pInpdepvierp
landenpsamenpparticipeerdenpachttienpzwerfjongerenpalspmedeonderzoekerpdiepruimp200p
zwerfjongerenpinterviewden.p

InpdeppublicatiepVan zwerfjongere tot medeonderzoeker151pwordtpgedetailleerdpverslagp
gedaanpvanpdepervaringenpvanphetpwerkenpmetpzwerfjongerenpalspmedeonderzoekerpinp
ditponderzoeksproject.p

	 Meerwaarde	van	de	participatie	van	zwerfjongeren	als	medeonderzoeker

DepinzetpvanpCombatingpYouthpHomelessnesspwaspdatpdepimpactpvanpdepparticipatiep
vanpzwerfjongerenpbijphetponderzoekptweeledigpdiendeptepzijn,pnamelijkpdatphetpmede-
onderzoekerschappvanpwaardepmoetpzijnpvoorpdepzwerfjongerepzelfpénpvoorpdepkwaliteitp
vanphetpwetenschappelijkponderzoek.pDeponderzoekerspenpmedeonderzoekerspwerktenp
gerichtpaanphetzelfdepdoel:pinzichtpkrijgenpinpdeplevenslooppvanpzwerfjongerenpdoorpmid-
delpvanpinterviews.pEchter,pdepopbrengstpvanpiederspbijdragepaanpdatpdoelpverschilt.pWatp
ispdepmeerwaardepvoorpdepmedeonderzoekerspompinphetponderzoekptepparticiperen?pEnp
watpispdepmeerwaardepvanpdepparticipatiepvanpmedeonderzoekerspvoorpdepkwaliteitpvanp
hetponderzoek?pDezepvragenpmaaktenpgeenpdeelpuitpvanphetponderzoekpCombatingpYouthp
Homelessness.pHardepgegevenspdaaroverpzijnpnietpbeschikbaar.pOppbasispvanpdepervarin-
genpinphetponderzoekpkunnenpechterpwelpenkelepvoorlopigepindicatiespwordenpgegevenp
vanpdepmeerwaardepvoorpdepmedeonderzoekerspzelfpenpvoorpdepkwaliteitpvanphetponder-
zoek.

151p AnnapVanpDethp2010



Samensturingpinpdepmaatschappelijkepopvangp 121

Meerwaarde	voor	de	medeonderzoekers
Watpwaspdepmeerwaardepvanphetpwerkenpmetpmedeonderzoekerspvoorpdepmedeonder-
zoekers?pBijpdepaanvangpvanphetponderzoekpwerdpaanpdepmedeonderzoekerspgevraagdp
watphunpmotievenpwarenpomptepparticiperenpinphetponderzoek.pWaarompdedenpzeperpaanp
mee?pWatpverwachttepzepdatphetphenpzoupopleveren?pDepmedeonderzoekerspgavenponderp
anderepdepvolgendepantwoorden:p

“Ikpziepditpalspeenpprojectpwaarmeepikpleerpompallespbeterplospteplaten;peenpverwerkings-
proces.pOokpomdatpikpmisschienpdepopleidingpSPWpwilpgaanpdoen.”
“Ikphebpzelfpvanpverschillendepinstantiesphulppontvangen.pIkpbenpbenieuwdphoepanderep
jongerenphieroverpdenken.”
“Ikphoopperaanptepkunnenpbijdragenpdatphetpdoorpditpprojectpbeterpzalpgaanpmetpjongeren.p
Misschienpwilpikpinpdephulpverleningpgaanpwerken,pinpiederpgevalpkijkenpofphetpwatpis.”
“Ikphooppdatpdephulpverleningpdoorpditpprojectpanderspompzalpgaanpmetpmensen.pDitpzoup
inpdeptoekomstpmoetenpveranderen.”

Voorpdepmedeonderzoekersplijktpdepmeerwaardepvanpdepdeelnamepaanphetponderzoekp
vooralpgelegenpinphetpfeitpdatpzep(somspvoorphetpeerstpinphunpleven)pzelfstandigpverant-
woordelijkpzijnpvoorpeenp(werk)resultaat.pHunpfunctiepdoetpeenpduidelijkpappèlpoppdep
medeonderzoekers:pzijpzijnpverantwoordelijkpvoorpdepkwaliteitpvanpdepinterviews.pDep
onderzoekerspbenoemdenpexplicietpwelkepfasepvanphetponderzoekpzijpuitphandenpgavenp
enptoevertrouwdenpaanpdepmedeonderzoekers.pDepmedeonderzoekerspervoerenpdatperp
echtpietspopphunpschouderspterechtpkwam.pGaandewegphetponderzoeksprocespwerdpdep
houdingpvanpdepmedeonderzoekerspookpsteedspserieuzerpenpopener.pDepmeestenphebbenp
inphunprolpalspmedeonderzoekerpdaadwerkelijkpstappenpgezetpinphunppersoonlijkepont-
wikkeling.pEenpmedeonderzoekerpverwoordtpditpalspvolgt:p

“Ikpbenpvanpnaturepnogalpdruk.pMaarpdoorpdeptrainingpenphetpinterviewenpvanpmensenp
hebpikpgeleerdpgoedptepluisteren.pIkpkreegpzelfspeenpcomplimentpvanpeenppersoonlijkpcon-
tactpdatpikpbeterpwaspgewordenpinpluisteren.”p

Daarnaastprapporteerdenpenkelepmedeonderzoekerspdatphetpvoorphenpeenpgrotepimpactp
hadpomptepervarenpdatpzepalsponderzoekerpwerdenpaangesproken.pZijpintroduceerdenpzichp
bijpinstellingenpvoorpzwerfjongerenpalspmedeonderzoekerpenpnietpalspcliënt.pDezepnieuwep
rolp-pdiephenpeenphogerepmaatschappelijkepstatuspverstrektep-pversterktephunpzelfvertrou-
wen.152pSommigepmedeonderzoekerspdurfdenpbijvoorbeeldpeerstpnietpalleenptepreizenpnaarp
eenpanderepstadpvoorpeenpinterview.pEénpmedeonderzoekerpmeldtpdatpeenponderzoekerp
depeerstepkeerpmetphempispmeegegaanpenpdatphijpdaarnapzelfstandigpzevenpinterviewsp
heeftpafgenomen.pHijpzegtphierover:

152p AnnapVanpDethp2010
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“Ikpwaspaltijdpangstigpompoppnieuwepplekkenptepkomen.pEnpiemandpdiepjepmoetpintervie-
wenpopeensptegenoverpjephebben,pdatpispspannend.pMaarpnaarpeenppaarpkeerpmerktepikp
datpikproutinepkreeg,pIkphadpmeerpvertrouwenpinpmezelf.pDoordatpikpechtpvoorpdepleeuwenp
benpgeworpenpbenpikpookplosserpgeworden.”

Eenponderzoekerpdeedpdepvolgendepobservatiepoverpdepontwikkelingpdiepdepjongerenp
doormaakten:p

“Inpmijnpogenpstondenpdepmedeonderzoekerspvanphunpeigenpprestatiesptepkijken.pZepheb-
benpzichzelfpverrastpdatpzepdepverantwoordelijkhedenpookpwaarphebbenpgemaakt.”

Meerwaarde	voor	de	kwaliteit	van	het	onderzoek
Tijdensphetponderzoeksprocesphebbenpzowelpdepmedeonderzoekerspalspdeponderzoekersp
benoemdpwatpinphunpbelevingpdepmeerwaardepispvanphetpmedeonderzoekerschappvoorp
depkwaliteitpvanphetponderzoek.pAanpdepmedeonderzoekerspwerdpgevraagdpwatpzijpalsphunp
meerwaardepzagenpvoorpdepkwaliteitpvanphetponderzoek.pZijpnoemdenpdepvolgendeppunten:

Inpdepeerstepplaatspgevenpdepmedeonderzoekerspaanpdatphetpeenpvoordeelpispdatpzijp
contactenphebbenp(gehad)pmetpopvanginstellingenpenpmetpzwerfjongeren.pDepwervingp
vanpdeprespondentenpkonpdaardoorpgemakkelijkerpverlopen,pvia-viap(depzogenaamdep
sneeuwbal-methode);

Inpdeptweedepplaatspgevenpdepmedeonderzoekerspaanpdatpzijpeenpbepaaldepkwaliteitp
kondenptoevoegdenpinphunprolpalspinterviewer.pZepkregenpveelpinformatiepvanpzwerfjon-
gerenpdoordatpzijpgoedpinpstaatpzijnpompcontactpmetphenptepmakenpenpzichpinphenpinptep
leven.pZepconstateerdenpdatpsommigeprespondentenptijdensphetpafnemenpvanphetpinter-
viewpgeduldigerpwerdenpalspzijpaangavenpdatpzepzelfpookpzwerfjongerenpzijnp(geweest).p
Depgelijkwaardigheidptussenpdepmedeonderzoekerpenpdeprespondentpbrakphetpijs.pEnpzep
signaleerdenpdatprespondentenpzichpbijphenpminderpgeneerdenpomphunplevensverhaalp
tepvertellen.pDaarnaastpwetenpdepmedeonderzoekerspwanneerphetpzinvolpispompdoorptep
vragenpnaarpcrucialepmomentenpinphetplevenpvanpzwerfjongerenpwaarinphetpmisging,p
omdatpdezepsituatiespvoorphenpherkenbaarpzijn.pDepmedeonderzoekerspgavenpaanpdatpzep
goedpkondenpinschattenpofpeenprespondentpdepinterviewvragenpalpdanpnietpeerlijkpbeant-
woordt.pDatpverhoogtpdepbetrouwbaarheidpvanpdepinterviews.pBovendienpbemerktenp
sommigepmedeonderzoekerspgedurendepdeplooppvanphetponderzoekpdatpzepalsprolmodelp
fungeerdenpvoorpzwerfjongeren.pZepkondenplatenpzienpdatpzeperpgoedpuitgekomenpwarenp
enpdatpvooruitgangpmogelijkpwas.pDeprespondentenpspiegeldenpzichpaanpdepmedeonder-
zoekerspenpkondenperphooppuitpputtenpvoorphunpeigenptoekomst.pDatpispeenpbelangrijkep
meerwaardepvoorpdepethischepkantpvanphetponderzoek:phetpbedrijvenpvanpwetenschappopp
moreelpverantwoordepwijzep(goodpscience).pEnphetpdraagtptevenspbijpaanpdepverbeteringp
vanpdeppraktijkpomdatphetpdeprespondentenpeenphart onder riem steektp(goodppractice).153p

Ookpaanpdeponderzoekerspwerdpdepvraagpgesteldpwatpvolgensphenpdepbelangrijkstep
meerwaardepwaspvanpdepparticipatiepvanpmedeonderzoekerpvoorpdepwetenschappelijkep

153p StephenpSmall,p1995p
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kwaliteitpvanphetponderzoek.pDeponderzoekerspbeaamdenpdeppuntenpdiepdepmedeon-
derzoekerspbenoemdenpalsphunpmeerwaarde.pDaarbijpplaatsenpzepoverigenspeenpkant-
tekeningpbijpdepspecifiekepervaringskennispwaarpdepmedeonderzoekerspoverpbeschikken.p
Medeonderzoekerspbegrijpenpdeprespondentenpgoed:pzephebbenpvaakpalpaanpeenphalfp
woordpgenoegpompdepsituatieptepkunnenpplaatsen.pDatpispeenpvoordeelptijdensphetpinter-
viewen.pHetpkanpechterpnadeligpzijnpindienphetperptoepleidtpdatpdepmedeonderzoekersp
tijdensphetpinterviewenpnietpdoorvragenpofpantwoordenpvanpdeprespondentenpzelfpinvul-
len.pDitpwerdpondervangenpdoorpinpdeptrainingptepbenadrukkenpdatpdepmedeonderzoekersp
zichpinphunprolpalspinterviewerpeenpbeetjepvanpdepdommepdiendenptephoudenpenpdoorptep
vragenpomphetpantwoordpuitpdepmondpvanpdeprespondentptepkunnenpoptekenen.p

Daarnaastpbrachtenpdeponderzoekerspnogpenkelepandereppuntenpnaarpvorenpwaaruitp
depmeerwaardepvanphetpmedeonderzoekerschappvoorpdepkwaliteitpvanphetponderzoekp
bleek.pTenpeerstepvielphetpdeponderzoekerspoppdatpdepzwerfjongerenpdiepwerdenpgeïnter-
viewdpbijzonderppositiefpreageerdenpopphetpfeitpdatpdepinterviewerpeenpervaringswerkerp
enplotgenootpwas.pDaardoorpwarenprelatiefpveelpzwerfjongerenpbereidpompaanphetpinter-
viewpmeeptepwerkenpenpwaspdepnon-responsplaag.p

Inpdeptweedepplaatspwerdpdepmeerwaardepvanpdepmedeonderzoekerspvoorpdepkwaliteitp
vanphetponderzoekpzichtbaarpinphunpinbrengpbijphetpopstellenpvanpdepvragenpvoorpdepvra-
genlijstpvoorpdeprespondenten.pZopwerdpoppvoorstelpvanpenkelepmedeonderzoekerspaanp
depvraagpnaarpdepleeftijdpvanpdeprespondenten,pdepvraagptoegevoegd:phoe oud voel je je?p
Daardoorpkonpinphetponderzoekpdepdiscrepantieptussenpdepfeitelijkepenpdepervarenpleeftijdp
vanpdepjongerenpinpbeeldpkonpwerdenpgebracht.

Inpdepderdepplaatspstrokenpdepervaringenpvanpdeponderzoekerspmetpdepconclusiespvanp
Small154,pnamelijkpdatppeer-reseachpvanuitpbeleidsoptiekpeenpmeerwaardepheeftpomdatp
depbetrokkenppartijenpveelpwaardephechtenpaanponderzoeksbevindingenpdiepgebaseerdp
zijnpoppinformatiepdiepviapdepmedeonderzoekerspgetoetstpispaanpdepeigenprealiteitpvanpdep
doelgroep.155pZopbleekpdatpdepafgevaardigdenpvanpdepEuropesepCommissieptijdenspdepslot-
conferentiepveelpinteressepaanpdepdagplegdenpvoorpdeppresentatiespvanpdepmedeonder-
zoekers:pzepwarenperdoorpgeraakt.pDepresultatenpvanphetponderzoekpenpdepaanbevelingenp
lekenpdaardoorpbeterptepwordenpontvangen.p

Tenslottepnoemenpdeponderzoekerspalspmeerwaardepvoorpdepkwaliteitpvanphetponder-
zoekpdatp–pdankzijpdepparticipatiepvanpdepmedeonderzoekersp-pdeponderzoeksbevindin-
genpbijpeenpgroterppubliekponderpdepaandachtpkondenpwordenpgebracht.pCombatingp
YouthpHomelessnesspkreegpruimepaandachtpinpdepmedia.pVerscheidenepjournalistenpwil-
denpinterviewreportagespmakenpoverpmedeonderzoekerspenpzwerfjongeren.pZopispmeege-
werktpaanpeenpreportagepbijphetpactualiteitenprogrammapNOVA,pdaarvanpispeenpdvdpmetp
EngelsepondertitelingpgemaaktpdiepinphetpkaderpvanphetpEuropesepprojectpinphetpbuiten-
landpispvertoond.pOokpdepvakperspbesteeddepruimepaandachtpaanphetponderzoeksproject.p
Kortom,pdepmedia-aandachtpdiepontstondpdankzijpdepdeelnamepvanpdepmedeonderzoe-
kers,pbevorderdepdepdisseminatiepvanpdeponderzoeksresultaten.p

154p 1995

155p MarcpNoompenpMichapdepWinter,p2001,ppp.p12
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	 Aandachtspunten	bij	het	werken	met	medeonderzoekers

UitpdepervaringenpmetphetpprojectpCombatingpYouthpHomelessnesspkunnenpeenpaantalp
puntenpwordenpgedestilleerdpdiepbijzonderepaandachtpbehoevenpompdepsamensturingp
vanponderzoekerspenpzwerfjongerenpinpdeprolpvanpmedeonderzoekerspsuccesvolpteplatenp
verlopen.pWepnoemenperpvier.p

Omphetpparticipatieveponderzoekpalspmethodepeffectiefpinptepzetten,pispinpdepeerstep
plaatspeenpgoedepsamenwerkingptussenpdeponderzoekerspenpdepmedeonderzoekerpver-
eist.pDeponderzoekerspenpmedeonderzoekerspzijnpvoortdurendpinpdialoog:pzijpwerkenp
nauwpsamenpinphetponderzoeksteam.pOmptotpdialoogptepkomenpispdephoudingpvanpdep
onderzoekerspbepalend,perpispimmerspeenpmachtsverschilptussenponderzoekerpenpmede-
onderzoeker.pOmpditptepoverbruggenpispeenpuitnodigende,pbetrouwbarepenpontwikke-
lingsgerichtephoudingpvanpdeponderzoekerspvanpbelang.p

Inpdeptweedepplaatspdientperprekeningpmeeptepwordenpgehoudenpdatpdeporganisatiep
vanponderzoekpmetpmedeonderzoekerspextraptijdpenpgeldpkost.pDitpdientpingecalculeerdp
tepworden.pVoorpdepmedeonderzoekerspmoetpdeponderzoekscontextpzoplaagdrempeligp
mogelijkpzijn.pDatpvergtpeenpgrotep(tijds)investering.pDaarnaastpbetekentpmeedoen moge-
lijk maken:pinvesterenpinprandvoorwaarden.pBijvoorbeeldpdoorpmedeonderzoekerspeenp
vergoeding,preiskosten,pcertificaatpenpaansprekendepteambuildings-activiteitenpaanptep
bieden.pHetpispraadzaampompinpdepbegrotingpeenppostpvoorponvoorzienepkostenpopptep
nemen.pErpgaatpweleenspeenpvoice-recorderpkapotpofptreinkaartjesprakenpzoek.p

Inpdepderdepplaatspbrengtpdeprolpvanpmedeonderzoekersponzekerhedenpmetpzichpmeep
voorphetpverlooppenpdepplanningpvanphetpwetenschappelijkponderzoek.pDeponderzoekersp
hebbenpminderpcontrolepoverphetptempopwaarinphetponderzoekpwordtpuitgevoerdpenpoverp
depkwaliteitpvanpdepdataverzameling.pDitpispvoorpeenpdeelptepondervangenpviapeenpgoedep
trainingpinponderzoeksvaardigheden.p

UitpdepervaringenpmetpCombatingpYouthpHomelessnesspkanpdepleringpwordenpgetrok-
kenpdatpalspmedeonderzoekerspinzichtphebbenpinpbepaaldepkeuzespdiepbijponderzoekp
horenpenpalspzepdaadwerkelijkpinvloedpoppkunnenpuitoefenenpopphetponderzoeksproces,p
zijpzichpbeterpvoorpbepaaldepwerkzaamhedenpkondenpinzetten.pDepmedeonderzoekersp
wildenpmetphunponderzoekersrolpechtpeenpverschilpmakenpenpwarenperpoppgebrandpomp
nietptepwordenpingezetpalspexcuustruusp(symbolischepparticipatie).pDitpvroegpompbereid-
heidpvanpdeponderzoekerspompdepjongerenpdezepruimtepdaadwerkelijkptepgeven.pVoorpdep
jongerenpgold:phoepmeerpinspraakpzephadden,phoepgroterphunpinzetpwerdpinphetponder-
zoeksproces.156p

156p AnnapVanpDeth,p2010
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	 Tot	besluit

DepwerkwijzepinpCombatingpYouthpHomelessness waarbijponderzoekerspenpzwerfjonge-
renpinpdeprolpvanpmedeonderzoekerspbinnenpdepvastgesteldepkaderspgezamenlijkpstu-
ringpgavenpaanphetponderzoek,pdwongpeenpserieuzepsamenwerkingsrelatiepafpomdatpdep
medeonderzoekerspeenpgrotepverantwoordelijkhedenpkregen.pEenpcruciaalponderdeelp
vanphetponderzoekp–pdepdataverzamelingp-pwaspafhankelijkpvanphetpfunctionerenpvanpdep
mede-onderzoekers.pDatpmaaktphetponderzoekpkwetsbaar,pmaarpmaaktephetpookptotpeenp
bijzonderepervaringpvoorponderzoekerspenpmedeonderzoekers.pParticipatiefponderzoekp
biedtpdaarvoorpdepruimtepenprealiseertpdeprandvoorwaarden.pDezepaanpakpkostpechterp
extrapinvesteringpvanptijdpenpgeld.pDepvraagpdiepzichpdaarbijpopdringtp-pwatpfeitelijkpdep
meerwaardepispvanpdepparticipatiepvanpzwerfjongerenpalspmedeonderzoekerpvoorpdepjon-
gerenpzelfpenpvoorpdepwetenschappelijkepkwaliteitpvanphetponderzoekp–pkanpoppbasispvanp
hetpvoorgaandepnogpnietpafdoendepwordenpbeantwoordt.pErpwerdenpenkelepindicatiesp
gegevenpvanpdepmeerwaardepbijpCombatingpYouthpHomelessnesspoppbasispvanpuitspra-
kenpdaaroverpvanpmedeonderzoekerspenponderzoekers.pDezepuitsprakenplijkenpdepcon-
stateringpvanpSmallp157tepondersteunenpdatppeer-researchpvanpwaardepispalspmethodepdiep
“goodpscience”pcombineertpmetp“goodppractice.”pHetpverdientpaanbevelingpompinpdeptoe-
komstp-ptijdenspeenpvolgendponderzoekpwaarinpmedeonderzoekerspparticiperenp–psyste-
matischponderzoekptepdoenpnaarpdepmeerwaardepvanpdezepmanierpvanpwerken.p

DepontwikkeldepmaterialenpperponderzoeksfasepvanpCombatingpYouthpHomelessnessp
zijnptepdownloadenpoppdepwebsitepwww.movisie.nl/maatschappelijkezorgp

157p 1995
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MasterclasspOutreachendpwerkenpinpdepWmo:p
Professionaliteitpverankerdp-pTinekepBouwes

Beginp2009pheeftpMOVISIEphetppraktijk-penponderzoekscentrumpDepKarthuizerpvanpdep
HogeschoolpvanpAmsterdampgevraagdpdeelptepnemenpaanphetpdoorphetpministeriepvanp
Volksgezondheid,pWelzijnpenpSportpgeïnitieerdepprogrammapProfessionaliteit veran-
kerd.pDitpprogrammapisponderdeelpvanphetpbrederepontwikkeltrajectpBeter in meedoenpenp
steltpzichptenpdoelpkwaliteitsverbeteringpinpdepsocialepsectorpinpkaartptepbrengenpenptep
bewerkstelligen.pDepprogrammalijnpOutreachendpwerken,ppreventiepenpherstelpvanpdep
HogeschoolpvanpAmsterdampverzorgtpdaarbinnenpeenpmasterclasspOutreachend werken 
in de Wmo,pwaarinpsocialepprofessionalspzichprichtenpoppdepWmo,poutreachendpwerkenpenp
daarmeeppreventiepenpherstelpenpdepplaatspdiepdezepwetpenpwerkwijzepinphunporganisatiep
kunnenpinnemen.pDepeerstepmasterclassp(2009)pispgeheelpdoorpMOVISIEpgefinancierd.pDep
tweedep(2010)pispdeelspdoorpMOVISIEpgesubsidieerdpenpdepderdepispbekostigdpuitpeigenp
middelenpvanpeenpstadsdeel.p

Depmasterclasspispontwikkeldpenpuitgevoerdpinpnauwepsamenwerkingpmetpverschil-
lendeporganisatiespuitpdeppraktijkpenpmetpmedewerkerspvanpbovengenoemdepprogram-
malijn.pDezepsamenwerkingpispuitdrukkelijkpbedoeldpompaanptepsluitenpbijpdepbehoeftesp
inpdeppraktijk.pSindspdepherfstpvanp2009pzijnperpdriepmasterclassespgegeven.pDeplaatstepisp
inpfebruaripvanpditpjaarp(2011)pafgesloten.pDepervaringpdiepwephebbenpopgedaanpmetpdezep
masterclassespispenerzijdspzeerphoopvol,panderzijdspookpwelpwatpzorgelijk.p

	 Deelnemers	en	deelname

Inptotaalpbetreftphetp48pdeelnemerspinpmasterclassespvanprespectievelijkpveertien,pzestienp
enpachttienppersonenpuitpveertienpverschillendeporganisaties,pzowelpprofessionele-palsp
zelforganisaties.pDepdeelnemerspkomenpuitpverschillendepdisciplines:pmedewerkerspvanp
maatschappelijkepdienstverleningen,pjongerenwerk,popbouwwerk,pvanpeenporganisatiep
voorpdak-penpthuislozen,petc.pDepeersteptweepmasterclassespzijnpstedelijkpgeorganiseerd,p
deplaatstepinpopdrachtpvanpeenpstadsdeelpduspdaarpwerkenpdepdeelnemerspinpéénpbuurt.p
Inpdezepderdepmasterclasspzijnperpbehalvepmedewerkerspvanpdepmaatschappelijkepdienst-
verleningpenpjongerenwerkpookpmedewerkerspvanpeenpparticipatiecentrum,ptaalwijzer,p
frontlijn,pDWI,pbuurt-penpjongerenopbouwwerk,peenpwijkmanager,peenpmedewerkerpvanp
eenpschoolpvoorpvoortgezetponderwijspenpmedewerkerspuitphetpinformelepcircuitpaanwe-
zig.pDepvermengingpformeelpenpinformeelpinpdeplaatstepmasterclasspispeenpuitdrukkelijkep
keuzepenpzekerpinphetplichtpvanpdepWmopeenpzeerpwenselijkepsituatie.pInpdepeersteptweep
zijnpdeelnemerspdoorphunpmanagerspuitgekozen,pinpdepderdepmasterclasspzittenponderpdep
deelnemerspookpmanagerspenpbeleidsmakers.pp Erpzijnptweepdeelnemerspuitgevallen.pBijnap
allepanderepdeelnemerspzijnpmeerpdanp80p%paanwezigpgeweest,pdepmeestenp100%.p
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	 Inhoud	masterclass	

pBijphetpontwerppontstondpeenpdiscussiepoverpdepfocuspvanpdepmasterclass.pMoestphetp
accentpliggenpoppcliëntcontactpenppraktischepvaardigheden,pofpoppvisiepenpbeleidsmatigep
kwesties?pInpdepeersteptweepmasterclassespdieprespectievelijkpbestondenpuitp5penp6plesda-
genpispervoorpgekozenpompmeerpaandachtptepbestedenpaanpdepvisionaire,pbeleidsmatigep
kant.pInpdeplaatstepmasterclasspispoppuitdrukkelijkepverzoekpvanphetpstadsdeelpbeslotenp
ompookptijdptepbestedenpaanpcliëntcontactenpenppraktischepvaardigheden.pUiteindelijkp
doelpispdatpdepdeelnemerspeenpvisiepoverpOutreachendpwerkenpenpdepWmop(beginnenpte)p
ontwikkelen,pompdezepvervolgenspuitptepdragenpbinnenpdepinstelling,palspeenpsoortpWmo-
ambassadeurs.pDaarnaastpispmetpnamepinpdepderdepmasterclassphetpbevorderenpvanpdep
samenwerkingptussenpdepverschillendeppartijenpeenpbelangrijkpitem.pBijpdepmasterclassp
wordtpgebruikpgemaaktpvanpgastdocentenpenptrainers.pDepgastdocentenpzijnpsleutelfi-
gurenpenpspecialistenpopphetpgebiedpvanpdepWmo.pZijpzijnpoppdephoogtepvanpallepnieuwep
ontwikkelingenpenpmethodes,pafkomstigpuitpo.a.phetpwerkveld,pgemeentepenpdeppolitiek.p
Depnaampmasterclasspispnietpvoorpnietspgekozen,pdeplessenpwordenpgegevenpdoorpdepmas-
terspuitphetpveld.pZepkomenpzopmogelijkpuitpdepbuurt,pstadpofpregio.pErpwordenpinnovatievep
benaderingenpbesprokenpdieptotpdoelphebbenpdepeigenpkrachtpvanpdepburgerpenpzijn/haarp
omgevingptepversterken.pZekerpmetphetpoogpoppdepimplementatiepisperpookpuitgebreidp
aandachtpvoorpdiversiteitpenpveranderingsmanagementpenpzijnpdepmanagerspbetrokkenp
doorpzepuitptepnodigenpbijpenkeleponderdelen.pOppeenpintervisieachtigepwijzepwordenpdep
theoriepenpdeppraktijkpmetpelkaarpverbonden.p

Voorpeenpaantalpstudentenpispdepleeslastpinpeerstepinstantieptephoog: “Zoveelplezen,p
datpkanpniet,pjulliephoudenphelemaalpgeenprekeningpmetponspwerk,pwephebbenphelemaalp
geenptijdpompartikelenpenpboekenpoverponspwerkpteplezen.” Alpinpdeptweedepmasterclassp
ispdepleeslastpietspverminderd.pDepverplichtepliteratuurpispverdeeldpoverpdepverschillendep
deelnemerspmetphetpverzoekpomperpeenprecensiepoverptepschrijvenpenpnaptepgaanpwatpdep
doorphenpgelezenpliteratuurpinhoudtpvoorphunpeigenppraktijk.pZepgevenpeenppresentatiep
overpdepgelezenpstofpenpdepeigenpbevindingenptijdensphetpterugkerendponderdeel:pverbin-
dingppraktijkpenptheorie.pHetpspreektpvanzelfpdatpbehandelingpvanpzelfgekozenprelevantep
literatuurpookptotpdepmogelijkhedenpbehoort.pDezepopzetpmaaktpdatpdepdeelnemerspnietp
allesphoevenpteplezen,pmaarpwelpvanpallepliteratuurpkennispkunnenpnemen.pInteressantep
bevindingpispdatpzekerpinpdeptweedepmasterclasspuiteindelijkptochpiedereenpvrijwelpallep
verplichtepenpaanbevolenpliteratuurpheeftpgelezenpenpdaarbijpelkaarpookpnogpandereplee-
stipspgeven.p

Tijdenspdepperiodepwaarinpdepmasterclassploopt,pisphetpnogpmogelijkpomponderwerpenp
diepdeelnemerspbelangrijkpvindenpopptepnemenpinphetpprogramma.p

	 Eindopdracht

Eenpgroepsopdrachtprondtpdepmasterclasspaf,phetpschrijvenpvanpeenpimplementatieplan:p
hoe kun je outreachend werken in de Wmo in je eigen organisatie bevorderen? Aspectenpopp
zowelpmicro-,pmeso-palspmacroniveaupmoetenpdaarbijpbelichtpworden.pDaarnaastpkanpeenp
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certificaatphetplabelpHBO-pluspkrijgenpalspdepdeelnemerpeenpindividuelepopdrachtpmaakt.p
Uiteraardpmoetpdezepopdrachtpaanpvoorafpbepaaldepcriteriapvoldoen.pVoorpdepderdepmas-
terclasspispoppuitdrukkelijkpverzoekpvanpstadsdeelpgeenpverplichtepopdrachtpgeformu-
leerd.pWelpisperpvoorpdezepdeelnemerspdepmogelijkheidpompeenpvergelijkbarepopdrachtptep
vervullen.p

	 Evaluatie

Depmasterclasspwordtpzeerppositiefpgewaardeerd.pTijdenspdepmasterclasspkomenperpaller-
leipkrachtenpenptalentenpbijpdepdeelnemerspnaarpbovenpdiepinphunpwerkpraktijkpnaarpdep
achtergrondpzijnpgedrongen.pDepdeelnemerspervarenpdepcollegespalspzeerpinspirerend,p
evenalspdepgesprekkenpmetphunpmasterclasscollega’spenpdepopgegevenpliteratuur.pZep
herkennenphetpfeitpdatpzepinpplaatspvanpvraaggericht,pvaakpuitpgewoontepofpvanwegepdep
werkdruk,paanbodgerichtpwerken,pdepeigenpkrachtenpenptalentenpvanpdepklantenponbenutp
laten,pzichpsomspverschuilenpachterpregelgeving,ptepweinigpappèlpdoenpopphunpeigenpcrea-
tiviteitpenphunpdiscretionairepruimteponvoldoendepgebruiken.pDaarbijprakenpzepovertuigdp
vanphetpbelangpompsamenptepwerkenpenpoverpdepgrenzenpvanphunpfunctiepenpinstellingp
heenptepkijken.pTijdenspdeplesdagenpvormtpzichpeenpbruisendpnetwerkpwaarpdeelnemersp
elkaarpvindenpinpdepproblemenpmaarpzekerpookpinpdepkansen.pZepreikenpelkaarptijdensp
deplessenpenpmetpnamepookptijdensphunppresentatiespallerleipmogelijkhedenpaanpompdep
implementatiepvanpdepWmopbinnenpdepbetreffendepeigenporganisatiepvormptepgeven.pAanp
hetpeindpvanpdepeersteptweepmasterclassespverzoekenpdepdeelnemerspdringendpompterug-
komdagen.pZepvindenpdepduurpvanpdepmasterclassptepkortpenpzepzijnpbangpdatpdepenergiep
diepzeptijdenspdepbijeenkomstenphebbenpopgedaanpdoorpdepwerkdrukpenpdepwaanpvanpdep
dagpweerpwegvloeit.pEnpookpdatphunpimplementatieplanpomphunporganisatiepWmo-proofp
tepmakenpnietpvanpdepgrondpkomt.p

	 Terugkomdagen

Tijdenspdepterugkomdagenpdiepzoalspaangegevenpoppverzoekpvanpdeelnemerspzijnpinge-
lastpenpwaarvanpdepinvullingpinpsamenspraakpmetpdepdeelnemerspispvormgegeven,pblijktp
dezepangst,pinpveelpgevallenpterecht.pHoewelpallepdeelnemerspaangevenpdatpzepzekerpietsp
metphetpgeleerdepdoen,pwaarvanpzepookpmooiepvoorbeeldenpkunnenpgeven,pisperpvrij-
welpgeenpimplementatieplanpintegraalpuitgevoerd.pHetpblijktptochpmoeilijk,pondankspdep
belangstellendepenpbelanghebbendepmanager,pompdraagvlakpbinnenpdeporganisatieptep
creëren.pOppsommigepplekkenpluktphetpbeterpdanpoppandere,phetpispduidelijkpdatpditpookp
tepmakenpheeftpmetphetpalgehelepbeleidpvanpdeporganisatie.pMedepvanwegepeenpfinan-
cieringsprobleempisphetpnietpmogelijkpompterugkomdagenpvoorpdepderdepmasterclassptep
organiseren.p



Samensturingpinpdepmaatschappelijkepopvangp 129

	 Enige	bijzondere	uitvloeisels	van	de	masterclasses

p− Naastpenkelepuitzonderlijkpgoedeprealistischepimplementatieplannenpzijnperptijdensp
deppresentatiespverrassendepinnovatievepwerkwijzenpgepresenteerd.p

p− Eenpdeelnemerpschrijft,pgeïnspireerdpdoorpdepmasterclass,peenpartikelpinpeenpvakblad.
p− Napdepderdepmasterclasspispinpsamenwerkingpmetphetpstadsdeelpenpmetpstudentenp

vanpdepminorpoutreachendpwerkenpvanpdepHogeschoolpvanpAmsterdampeenpconferen-
tiepgeorganiseerdpwaarbijpsamenwerkenpinpdepWmopenpdepparticipatiepvanpdepbewo-
nerpcentraalpstaat.pInp4pvanpdep7pworkshopspzijnpdeelnemerspvanpdepmasterclassplei-
dendpofpzeerpactief.pVoorpsommigenpisphetpdepeerstepkeerpdatpzepzo’npprominenteprolp
spelenptijdenspeenpconferentie.pInpdepworkshopspwordenpsamenwerkingsafsprakenp
gemaaktpdiepnap3pmaandenpwordenpgeëvalueerdptijdenspeenpnetwerkbijeenkomst.p

p− DeelnemerspverzorgenpcollegespoppdepHogeschoolpvanpAmsterdampinpdepminorpout-
reachendpwerkenpo.a.poverppositioneringpvanpdepprofessionalpenpdeptoepassingpinpdep
praktijkpvanpdepdoorbraakmethodepdiepzepaangereiktphebbenpgekregenptijdenspdep
masterclass.

p− EenpdeelnemerpisppartnerpvanpMOVISIEpinpeenpworkshoppgegevenptijdenspeenpWmo-
congres.p

p− EenpdeelnemerpispzopgeïnspireerdpdoorpdepvoorlichtingpoverpEigenpKracht-conferentiesp
datphijpinpdepvormpvanpeenppilotpEigenpKracht-conferentiespalspmiddelpintroduceertpopp
depwerkplek.p

p− Aanzetptotpvormingpvanpeenpsoortpplatformpvoorpprofessionalspvoorpkennisuitwisse-
lingpenpookpbedoeldpompgezamenlijkpmeerpinvloedptepkunnenpuitoefenenpoppbeleid-
smakers.p

p− Enkelepdeelnemerspzijnpmedeponderpinvloedpvanpdepmasterclasspveranderdpvanpbaan.p
Zeprealiseerdenpzichpdoorpdepmasterclasspdatpzepnietpoppdepgoedepplekpzatenpenpdurf-
denpdepstapptepwagenpomphunpbaanpopptepzeggen.

	 Hoe	nu	verder

Naastphetpenthousiasme,pdepspiritpenphetpgevoelpvanptrotspopphunpberoep,pdoorpdepmas-
terclassphervonden,pisperpeenpanderepkant.pNapdepeerstepmasterclasspbleekpvoorpveranke-
ringpvanphetpgeleerdepnogpveelptepweinigpdraagvlakptepzijnpbinnenpdeporganisaties.pDitpisp
depredenpdatpMOVISIEpeenptweedepmasterclasspvoorpeenpdeelpheeftpgesubsidieerd.pEchterp
ookpnapdeptweedepmasterclasspisphetpdraagvlakpveelalpnogponvoldoendepompeenpechtep
verankeringpteweegptepbrengen.pHetpispzelfspzopdatpdeelnemerspnaphetpvolgenpvanpdep
masterclasspzichperpbewustpvanpzijnpgewordenphoepdepkwaliteitpvanpdephulp-penpdienst-
verleningpinphetplichtpvanpdepWmopverbeterdpzoupkunnenpworden.pMaarphetpluktpzepnietp
hunpWmopambassadeurschappwaarvoorpzepinpdepmasterclasspzijnpopgeleidpnaarpbehorenp
tepvervullen.pDatpkomtpdoorpdepwerkdruk,pdoorpmoeizaampinpbewegingptepkrijgenpcol-
lega’spenpdoorpdepdrukpdiepdepoutputfinancieringpopphenp(enphunporganisatie)plegt.pZep
hebbenphetpgevoelpdatpzeptekortpschieten.pDepverworvenpenergiepzetpzichpompinpteleur-
stellingpenpmoedeloosheid.p
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	 Conclusie	en	advies

Voorzettingpvanpdepmasterclassespzoupzekerpeenpoplossingpzijnpvoorpbovengenoemdppro-
bleem.pDaarbijpzoudenpmanagementpenpdirectiepenpsamenwerkingspartnerspnogpmeerp
betrokkenpmoetenpwordenpompeenpechtepverankeringpteweegptepbrengen.pBovendienpisp
hetpnoodzakelijkpenpdatpispookpeenpdringendpverzoekpvanpdepdeelnemers,pompstructureelp
enkelepterugkomdagenpperpjaarpteporganiserenpvoorpondersteuning,pscholingpenpafstem-
mingpmetpdepcollega-deelnemers.

Medephiertoepisphetpeerderpgenoemdepplatformpopgericht.pOndertussenpispdepeerstep
bijeenkomstpvanphetpplatformpgerealiseerd.pJetpBussemakerpheeftphetpstartschotpgegevenp
enpdepprofessionalspzijnpvastbeslotenpompmetpondersteuningpvanpdepHvApenpdepstichtingp
Eropaf!phunpstempteplatenphorenpenpeenpconstructievepbijdrageptepleverenpaanpsamenstu-
ringpbinnenpzorgpenpwelzijn.
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Hoofdstukp6

Samensturing,psamenvattingpenpverderepontwikkelingp

Ditpboekpheeftpalspdoelstellingptepschetsenphoepbetrokkenenpinpdepmaatschappelijkep
opvangpsamenpkunnenpsturenpoppherstel.pSamensturingpispeenpmodelpwaarbinnenpcli-
enten,pprofessionalspenpanderepbetrokkenenpsamenpvormpgevenpaanphulp-penpdienstver-
lening.pInpditplaatstephoofdstukpbeschrijvenpwepkortpdepessentiepvanpditpverhaal,psamenp
metpdepbelangrijkstepaanbevelingenpvoorpverderepontwikkeling.pDaarbijpbestedenpwep
specifiekpaandachtpaanpdeporganisatiepvanpsamensturing.pEerstpvattenpwepinpdezepinlei-
dingpnogpkortpsamenpwatpsamensturingpispenpwepgevenpeenpbeschrijvingpvanpkwaliteits-
kenmerkenpvanpbetrokkenenpbijpsamensturing.

Samensturingppastpbijpdepontwikkelingpvanpherstelpgerichtpwerkenpenpcliëntparti-
cipatie.pDepparticipatieladderpispdaarbijpeenpveelpgebruiktpinstrumentpenplaatpzienpdatp
participatiepvelepgradatiespkent.pErpzijnpverschillendepvormenpvanpparticipatie,pmaarpdep
dialogischepvormpisphetpmeestpkansrijkpalsphetpgaatpompburgerspinpeenpkwetsbareppositie.p
Hetpcentralepthemapvanpdezeppublicatiepispdepkantelingpvanpbewoners,pprofessionalspenp
organisatie,pdiepnoodzakelijkpispompsamensturingpmogelijkptepmaken.pInpdepslipstreamp
daarvanpkantelenpookponderwijspenponderzoek.pEenprodepdraadpdiepdoorpdezepkantelingp
looptpispdepspanningptussenpvolgenpenpsturen.pOverpdepworstelingenpdiepdepnieuwepver-
houdingenpsomspveroorzakenpwordtpweinigpgedeeld.pDepkantelingpwordtpveelalpnietpinp
dialoogpmetpelkaarpgemaakt.pDepmiscommunicatiespoverpnietpuitgesprokenpenp(daarom)p
nietpwaargemaaktepverwachtingen,pversterkenphetpwantrouwen.pDitpkanpcoproductiepinp
depwegpstaan.pAndersom,pwaarpdiepdialoogpwelpplaatspvindt,pzienpwepvertrouwenpgroeienp
enpdaarmeepdepcoproductie,pzoalsptepzienpispinpverschillendepbijdragen.p

Doorpdezeppublicatiepheenpzijnpdiversepalgemenepkwaliteitskenmerkenptepsignaleren,p
diepgeldenpvoorpallenpdiepbetrokkenpzijnpbijpsamensturingp(cliënten,pprofessionals,pmana-
gers,ponderzoekers,pdocenten,petc.):p

p− presentpzijnpvoorpelkaarp
p− elkaarspleertrajectperkennenp
p− belevingswereldpgerichtpwerkenp
p− effectiefpsteunbronnenpinzettenp
p− onderlingpvertrouwenpstimulerenp
p− resultaatpgerichtpwerkenpwaarpmogelijkp(voorpmotivatiepenpverantwoording)
p− enpalsplaatstepmaarpnietphetpminst:psuccessenpmetpelkaarpvierenp

Dezepkenmerkenpbiedenpeenpkaderpwaarbinnenpvormpgegevenpkanpwordenpaanpsamen-
sturing.pInpdepvolgendepalinea’spbeschrijvenpwepwatpdezepkenmerkenpbetekenenpvoorphetp
levenpenpwerkenpinpeenpgroeppenpvoorpcliënten,pprofessionals,ponderzoekers,ponderwijsp
enporganisatie.p
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	 Samensturing	in	een	groep	

Depinvloedpvanphetplevenpenpwerkenpinpeenpgroeppispeenpbelangrijkpaspectpvanpsamenstu-
ringpinpdepmaatschappelijkepopvang.pDitpispeenppotentiëlepbronpvoorpherstelkracht,pmaarp
alsperpgeenpaandachtpvoorpis,pkanphetpeenpgrotepbeperkingpzijn.pInstellingenpdieponvol-
doendepbasisfaciliteitenpbiedenp(tepveelpbewoners,ptepweinigpeigenpruimte,ptepweinigpper-
soneel,petc.)pversterkenpditpproces,pwaardoorpzowelpbewonerspalspprofessionalsphospita-
liseren.pNaastpdepvereistepfaciliteitenpspeeltphetpgroepsprocespzelfpeenprol.pCliëntenpenp
professionalspkunnenpsamenpvormpgevenpaanpsamenredzaamheidpenpsamensturingpinp
eenpgroepsvoorziening,pzodatpdepkrachtenpdaarvanpgebruiktpworden.p

	 Samensturing	vanuit	cliënten	

Depcliëntenpvanpdepmaatschappelijkepopvangphebbenpvaakptepmakenpmetplevensaverij,p
problemenpdiephebbenpbijgedragenpaanphetpdakloospwordenpenpproblemenpdiepvoort-
vloeienpuitphetpdakloospzijn.pHetpsocialepnetwerk,pbijvoorbeeld,pispinpveelpgevallenpzwaarp
beschadigdpdoorpdepdakloosheidpenpsomspalpinpdepperiodepdaarvoor.pNieuwepcontactenp
diepontstaanpmetpanderepcliëntenphebbenpnietpaltijdpeenppositievepinvloed.pHetpispdaaromp
vanpbelangpomptepkijkenpofphetpmogelijkpispomphetpnetwerkptepversterkenpmetpmensenp
diepeenpsteunpkunnenpvormen,ponderpmeerpomdatpeenpstevigerpnetwerkpeigenpregiepsti-
muleert.pErpzijnpdiversepinstrumentenpdiepcliëntenpzelf,ponderlingpofpmetpbehulppvanpeenp
professionalpkunnenpinzettenpompzelfinzichtptepkrijgen,pspecifiekpinpeigenpkrachtenpenp
zingeving.pDezepinstrumentenpdragenpookpbijpaanpdepeigenpregie.pDepcompetentiespdiep
cliëntenpnodigphebbenpvoorpsamensturingpzijnponderptepbrengenpinpdriephoofdthema’s:p
hetphebbenpdanpwelpverkrijgenpvanpzelfinzicht,phetpontdekkenpvanpdepeigenpleerstijlpenp
hetpversterkenpvanpsocialepvaardigheden.pJeplatenphelpenpmetpdingenpdiepjepzelfp(nog)pnietp
goedpkanpispdaarponderdeelpvan,pdoorpmetpelkaarpinpgesprekptepgaanpoverpwatpnodigpenpofp
gewenstpis.p

	 Samensturing	vanuit	professionals	

Professionalspkunnenpeenpgroteprolpspelen,pmaarpzijpervarenpregelmatigponvoldoendepdep
handelingsruimtepompsamensturingptepstimuleren.pHetpgevolgphiervanplijktptepzijnpdatp
professionalspoppcliëntenpwachtenpenpandersom.pVanuitphunpprofessionaliteitpkunnenp
enpmoetenpprofessionalsphetpinitiatiefpnemenpompmetpcliëntenpdepdialoogpaanptepgaan.p
Professionalspkunnenpprofessionelerpmetpdepspanningptussenpvolgenpenpondersteunenp
omgaanpdoorpzichzelfpdepvraagptepstellen:pwelk handelen draagt het meest bij aan het 
herstel?pDitpkanpbijvoorbeeldpzijnpniet handelen,pzodatpdepcliëntpdepregiepherneemt,pofpwel 
handelen,pzodatpdepcliëntpvertrouwenpkrijgt,pofpietspdaarptussenin.pEenpbelangrijkpaspectp
vanpdepkantelingpvanpdepprofessionalspisphetpversterkenpvanpdeponderlingepsteunpvoorp
hulppenpadviespbijphetpnapdenken.pOmpditpgoedptepkunnenpdoenpispinpveelpgevallenpdes-
kundigheidsbevorderingpnodig,poverpmethodenpenpinstrumentenpdiepvraagverheldering,p
regieversterking,pnetwerkversterking,psamenredzaamheidpenphetpgroepsgevoelpverster-
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ken.pOokpbelangrijkpispkennispoverphoepmetpdeplevensaverijpvanpdak-penpthuislozenpomp
tepgaan.pVoorpprofessionalspgeldtpvooralpdatpdoorpdepprofessionaliteitptepvergroten,pdep
effectiviteitpenpkwaliteitpverbeteren.

Eenprelatiefpnieuwepcategoriepalsphetpgaatpompprofessionalspzijnpdepervaringswerkers.p
Ervaringsdeskundigheidpispeenpveelbelovendepontwikkelingpenpeenpzinvollepaanvullingp
opphetpondersteuningsaanbod.pTegelijkertijdpbehoeftphetpnogpuitgebreidponderzoekpoverp
watpmetpwiepwanneerpwerkt.pInptoenemendepmatepkan,poppverschillendepmanierenpenp
niveaus,pgebruikpgemaaktpwordenpvanpdezepgroep,pmetpdepeerderpgenoemdepaandachts-
punten,pmaarpookpmetpdepeerderpgenoemdepvoordelen.

	 Samensturing	in	leergemeenschappen	

Doorpdezeppublicatiepheenpispgesprokenpoverpnoodzaakpvanpdepprofessionaliserings-
slagpdiepdepmaatschappelijkepopvangpaanphetpmakenpis.pSpecifiekpisphetpdaarbijpnodigp
ompkennisptepontwikkelenpdieppastpbijpenpbijdraagtpaanpdeppraktijk,pzekerpalsphetpgaatp
ompherstelgerichtpwerkenpinpeenpresidentiëlepsetting,peenpbraakliggendpkennisdomein.p
Onderdeelpenpaanjagerpdaarvanpzijnpgezamenlijkepleer-penpontwikkeltrajecten.pDoorp
samenpinpleergemeenschappenpmetpcliënten,pervaringswerkerspenpprofessionalspkennisp
tepverzamelen,ptepverspreidenpenpaanptepbiedenpalspscholing,pontstaatpmeerwaarde.pDep
verzameldepkennispverrijktphierdoor.pDepaansluitingpervanpoppdeppraktijkpwordtpbeterpenp
depkennisplevertpeenpbijdragepaanpdeppraktijkontwikkeling.pDitpneemtpnietpwegpdatphetp
welpeenpgrotereptijdsinvesteringpvraagtpenpdatperprekeningpgehoudenpmoetenpwordenp
metpdepkwetsbaarheidpvanpsommigepmensenpuitpdepdoelgroep.

	 Organisatie	van	samensturing	

Doorpdepvoorgaandeptekstenpheenpspeeltptelkenspoppdepachtergrond,pofpsomspoppdep
voorgrond,pdepbelangrijkeprolpdiepdeporganisatiepspeeltpompcliëntparticipatiepmogelijkp
tepmaken.pEenpuitspraakpvanpeenpmaatschappelijkpwerkerpillustreertpdezepnoodzaak:p“wep
zijnpalpzopdrukpbezigpmetphetpzorgenpvoorpeenpgoedpaanbod,pwijphebbenphelemaalpgeenp
tijdpenpruimtepvoorpvraaggerichtpwerken.”pErpwordtpeenpspanningpervarenptussenphetpuit-
gesprokenpideaalpvanpdepcliëntpcentraalpenpdeporganisatiepvanpwerk.pAlspdepfunctiepvanp
depmaatschappelijkepopvangpwordtpgedefinieerdpalspgerichtpoppherstel,pisphetpvanpbelangp
datpdaarpookpdepbijbehorendepfaciliteringpvoorpwordtpgeboden.p

Ompdiversepredenenpzijnporganisatiespgeneigdpompplanmatigpenpcontroleerbaarp(inp
depruimstepzinpvanphetpwoord)ptepwerken. Professionalspbevindenpzichptussenpdepleefwe-
reldpvanpdepcliëntpenpdepsysteemwereld,pmetpregels,pprocedurespenpschaarste.pDitplevertp
spanningpop.pHetpregistratiesysteem,penpspecifiekpdepintake-penpevaluatieformulierenp
bijvoorbeeld,pzijnpinpveelpgevallenpnietpcliëntvriendelijk.pDitpbetekentpdatpprofessionalsp
zelfpdezepaansluitingpmoetenpmaken.pDitpisptijdrovend.pHetpgevolgpispdatpprofessionalsp
veelalpgestimuleerdpwordenpomptepbeheersenp(ordepbewakenpenpprocedurespvolgen)pinp
plaatspvanpdatpzepgestimuleerdpwordenpompprofessioneelpenpcliëntgerichtptepwerken.p
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Eerderpschrevenpwepalpdatpprocedurespnietpnoodzakelijkerwijspbeperkendpzijn,pzolangpzep
maarpsamenpmetpbetrokkenenpontwikkeldpwordenpenpaansluitenpoppdeppraktijk.p

Daarbijphoortpookpdepfysiekepfaciliteringpvanpsamensturing.pLocatiespzijnpinpveelp
gevallenp(te)pgroot,pmetp(teveel)pverschillendepdoelgroepen.pOfporganisatiesphebbenptep
weinigpbronnenp(middelen,pmankracht,pprofessionaliteit,petc.),pinpverschillendepcombi-
naties.pInpverhoudingptotphetpaantalpbewonerspisperpinpveelpgevallenptepweinigpfysiekep
ruimte.pDitpterwijlphetpjuistpbelangrijkpispvoorpcliëntenpompeenpeigenpkamerpenpvoldoendep
gemeenschappelijkepruimteptephebben.pInphetphoofdstukp2pispuitgebreidpingegaanpoppdep
gevolgenpvanphetpsamenwonenpvoorphetpindividu.pDoorpbinnenpdepresidentiëlepvoorzie-
ningpfysiekepruimteptepbiedenpvoorphetpindividu,pverminderenpdezepspanningen.p

Zelfstandigheidpbevorderenpkanpnietpinpeenpomgevingpdiepniet-zelfstandigpis.pCli-
entenphebbenpdepruimtepnodigpompvertrouwenptepkunnenpbevestigenp(ofpbeschadigen).p
Ditpbetekentpdatpinpveelpgevallenpbeslissingsbevoegdheidpgedecentraliseerdpmoetpwor-
denp(juridischpgesprokenpheetpditpeenpprocuratieregeling).pDanpkunnenpprofessionalspenp
teamleidersperpbijvoorbeeldpzelfpvoorpzorgenpdatpklachtenpoverpniet-werkendepdouchesp
verholpenpworden.pHiermeepkanpdirectptegemoetpgekomenpwordenpaanpveelpvanpdepwen-
senpenpbehoeftenpvanpcliënten,pwaarmeephetpgevoelper gebeurt iets met wat ik zegpbijp
cliëntenpversterktpwordtpenpdepruimtepompinvloedptepdelenpmetpcliëntenpvergroot.p

Depkantelingpdiepnodigpispvanporganisatiespisphetpgevenpvanpruimte,pzoalsphiervoorp
beschreven,pjuistpookpdoorpaanptepgeven,pbinnenpwelkepkaderspdiepruimtepzichpbevindt.p
ZoalspMartinpStampaltijdpzegt:p“alsperpeenphekpompdepschoolpstaatpgebruikenpdepkinderenp
hetphelepspeelplein,palsperpgeenphekpstaatpblijvenpzepdichtbijphetpschoolgebouw.”pDitplijktp
tegenstrijdig,pmaarpprofessionalspenpcliëntenpwetenpmeestalpnietpwelkepruimtepzepheb-
ben,pwaardoorpzepuitponzekerheidperpmaarpvanpuitpgaanpdat het wel niet zal kunnen.pFer-
dinandpvanpdepVeldepwijstperpbijvoorbeeldpoppdatperpveelpmogelijkpis,palspjepmaarpcreatiefp
bent.pErpispmeerpruimtepdanpbekendpbijpprofessionalspenpbewoners.pUitpeigenponderzoekp
enpdatpvanpanderenpblijktpdatpbewonerspbegrippoppkunnenpbrengenpvoorpdepbeperkin-
genpvanporganisatiesp(binnenphetpredelijke),palsperpmaarpduidelijkpoverpwordtpgecom-
municeerd.pZepzijnplieverpoppdephoogtepvanpdezepbeperkingenpenpdaarmeepvanpwatpwelp
mogelijkpis.158pAndersompisphetpvanpbelangpdatpsignalenpvanpcliëntenpenpprofessionalsp
terugvloeienpinpdeporganisatie,pdatpproblemenpinpdeppraktijkpleidenptotpveranderingenpinp
deporganisatiepenpdatpdezepwijzigingenpzichtbaarpzijnpvoorpeenpieder.pDitpomphetzelfdep
gevoelper gebeurt iets met wat ik zeg tepstimulerenpbijpcliëntenpenpbijpprofessionals.pDaar-
meepwordtpmeedenken aangemoedigdpenpwordtpbevorderdpdatppraktijkpenpbeleidpsteedsp
meerpoppelkaarpafgestemdpworden.p

Samensturingpispvooralpietspwatpcliëntenpmetpelkaarpenpmetpprofessionalspdoen.pTochp
zalpditpnietpvanpdepgrondpkomenpalspdepfaciliteringpdaarvoorpnietpaanwezigpis.

158p MaxpHuber,p2011;pMaxpHuberp&pTinekepBouwes,p2011;pKarinpSok,pMarthapTalmap&pPetrapvanpLeeuwen-denp

Dekker,p2006
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	 Conclusie	

Samensturingpispeenpveelomvattendpconcept,pmetpconsequentiespenpingewikkeldhedenp
voorpcliënten,pprofessionalspenpanderepbetrokkenen.pTochplevertphetpprachtigepresultatenp
oppenpvoorpmensenpdiephetpbetreftpisphetpeenpmogelijkheidpompzichpoppongekendepwijzep
tepontwikkelen.pDaarompzijnpdepmeestepbetrokkenenpdiepwijpgesprokenphebbenpookpzop
enthousiastpoverpsamensturing,pookpalplevertphetpzepsomsp“buikpijn” op. 

Samensturingpenpallepgerelateerdepontwikkelingenpstaanpnogpinpdepkinderschoenen.p
Hiermeepzijnpwepdanpookpnietpaanphetpeindepvanpdepontwikkelingpvanpsamensturing,peer-
derpstaanpweppaspaanphetpbegin.pDitpboekpheeftpexplicietpdepbedoelingpompalspaanzetptep
fungerenpvoorphetpverderpontwikkelenpvanpdephiervoorpbeschrevenpprincipes.pWepnodigenp
lezerspuitpomphieraanpbijptepdragen.pInpdepsectiepoverpdepauteurspstaanponzepemailpadres-
senpenpwebsites,pnetpzoalspdiepvanpallepauteurs.pAarzelpnietpompdezepinformatieptepgebrui-
ken,pzodatpwepsamenpverderpvormpkunnenpgevenpaanpsamensturing.p
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Dankwoordp

Metpditpboekpwillenpwijpeenpbronpvanpinspiratiepzijnpvoorpiedereenpdiepmetpdepmaatschap-
pelijkepopvangptepmakenpheeft.pDaarbijphebbenpwijponsplatenphelpenpdoorpdepinspire-
rendepbijdragenpvanpAdri,pMarc,pAnnapenpLia,pMinkepe.a.,pFranspenpMatthijs,pRené,pMartijn,p
Rokus,pKarin,pFerdinand,pGeertjanpenpoppdepachtergrondpMelvinpenpNordinpenpallepanderep
betrokkenen,pdepcliënten,pbewoners,pervaringsdeskundigen,pbelangenbehartigers,ppro-
fessionals,pmanagerspenpambtenarenpdiepwijpgesprokenphebben.pZonderphenpwasperpgeenp
boekpgeweest.pWijpdankenpiedereenpvoorphunpopenhartigheid,pdepgastvrijheid,pdeptijdpenp
hetpgegevenpvertrouwen.pDaarnaastpvoeldenpwijponspgesterktpdoorpdepmedewerkingpvanp
onzepcollega-onderzoekerspenpanderepmeedenkers.p

Drieppersonenpwillenpwijpspecifiekpbedanken.pAllereerstponzepprogrammaleiderpenp
altijdpklaarstaandepachterwachtpMartinpStampenpdaarnaastpdepredactieraadpvanpdezep
publicatie:pTheopRoespenpJanpSteyaert.p

Wijphopenpdatpdezeppublicatiepeenpbijdragepkanpleverenpaanpdepverderepkennispoverp
enpontwikkelingpvanpsamensturingpinphetpalgemeenpenpzelfbeheerpspecifiek.pOppdepvoor-
kantpvanpditpboekpstaatpdepNesciobrug,pdepverbindingptussenpAmsterdampenpIJburg.pVoorp
onspisphetpeenpsymboolpvanpdepverbindingptussenpalleppartijenpdiepmetpdepmaatschap-
pelijkepopvangptepmakenphebbenpenpvoorpdepinhoudpvanpditpboek.pTotpslotpwillenpwijpdanp
ookpdepwoordenpvanpAdripPalspciteren,pdiepzichplietpinspirerenpdoorpditpbeeld:p“Bruggenp
zijnpnodig.pWijpbouwenpzepsamen.pDitpisphetpverhaalpoverpdeppijlers.”

Wordtpvervolgd.

Max A. Huber & Tineke Bouwes, Amsterdam, september 2011 
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