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Op 29 september jl. vond een bijeenkomst plaats in het kader van het 

onderzoek ‘zelforganisatie’, dat wordt uitgevoerd door Universiteit 

Twente (UT) en BMC. Een dertigtal professionals die deelnemen aan 

dit onderzoek (de zogenoemde binnenring) wisselden hun eerste 

ervaringen met het onderzoek uit. Aan de hand van casuïstiek, 

presentaties en discussies werd het concept ‘draagkracht’ verder 

invulling gegeven. Ook was er ruimte om een aantal inhoudelijke en 

praktische thema’s rond de uitvoering van het onderzoek met elkaar 

te delen. Het delen en verdiepen van kennis over dit thema leverde 

veel enthousiasme op. De deelnemers stelden elkaar veel vragen, 

gaven elkaar de nodige complimenten en menig visitekaartje werd 

gewisseld. De zoektocht naar de transformatie in het sociaal domein 

is volop aan de gang!

Impressie bijeenkomst zelforganisatie:

‘Aansluiten bij de draagkracht 
van mensen!’
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Draagkracht verder ontrafeld
Om te voorkomen dat we een ‘platte’ invulling aan het 

begrip draagkracht geven hebben we het begrip op de 

volgende manier ontrafeld. 

Er zijn drie dimensies van draagkracht:

■ Competenties om zelf oplossingen te vinden.

■ Contacten, netwerk, leefwereld.

■ Benutten algemene voorzieningen.

Dit gaat over de verschillende hulpbronnen en de manier 

waarop deze benut worden: de manier waarop de inwoner 

zijn/haar competenties aanwendt, de mate waarin hij/zij 

zijn of haar sociale omgeving kan inzetten en of en hoe 

hij/zij de algemene voorzieningen weet te benutten.

Elke dimensie van draagkracht kan vanuit verschil

lende invalshoeken worden bekeken:

■  Vanuit het zelfbeeld van de inwoner.

■  Vanuit het beeld dat de professional/vrijwilliger van de 

inwoner heeft.

■ Vanuit het gedrag dat de inwoner laat zien. 

Zelfbeeld inwoner, beeld van de professional en gedrag 

inwoner kunnen met elkaar in overeenstemming zijn, 

maar het is ook mogelijk dat er verschillende beelden uit 

naar voren komen. In beide gevallen biedt dit interessante 

informatie om te kunnen komen tot oplossingen die zo 

goed mogelijk aansluiten bij de draagkracht van de 

inwoner. Immers, iemand met een negatief zelfbeeld over 

een bepaalde competentie zal op een andere manier 

moeten worden benaderd dan iemand die zichzelf 

overschat.

Onderzoeksinstrumenten
Om in kaart te brengen hoe de balans tussen draagkracht 

en draaglast eruitziet bij een inwoner en hoe deze balans 

verandert in de tijd maken we in het onderzoek gebruik 

van de volgende instrumenten: 

■  Een vragenlijst voor de inwoner (in te vullen op drie 

momenten).

■  Een vragenlijst voor de professional (in te vullen op 

drie momenten).

■  Een gesprek met de professional over de gevolgde 

aanpak (op twee momenten en mede op basis van het 

ondersteuningsplan of andere rapportages, deze 

rappor tages dienen ook ter verdieping van de vragen

lijsten). 

Het onderzoek op hoofdlijnen
Eenzijdig denken in termen van draaglast (problemen) 

past niet bij de transformatie die we in het sociaal 

domein willen doormaken. In het genoemde onderzoek 

willen we ontdekken of en zo ja hoe het investeren in 

draagkracht van mensen tot betere en meer duur

zame oplossingen leidt voor inwoners.

Doel
Ontwikkelen van effectieve manieren om draagkracht 

te vergroten.

Hoofdvraag
In hoeverre en onder welke condities zijn interventies 

(de aanpak) effectief in het vergroten van de draag

kracht en het verminderen van de draaglast?   

Centrale begrippen
Om de hoofdvraag te beantwoorden hebben we heldere 

definities nodig van de begrippen en instrumenten om 

deze te kunnen meten. De definities betreffende 

‘draagkracht’, ‘draaglast’ en ‘zelforganiserend vermogen’ 

zijn als volgt geformuleerd:

■  Draagkracht = het vermogen om op basis 
van (eigen) hulpbronnen de last zelf
standig te dragen.

■  Draaglast = de mate waarin individu of 
huis houden wordt geconfronteerd met 
tegen slagen. 

■  Zelforganiserend vermogen = de balans 
tussen draagkracht en draaglast. 
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Een gedurfde ambitie: zoeken naar 
nieuwe professionaliteit

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) 

heeft recent het advies ‘Een gedurfde ambitie’ 

uitgebracht. Willemijn van der Zwaard van de RVS nam op 

29 september de aanwezigen mee in de hoofdlijnen van 

dit advies. Het advies richt zich primair op het werkveld 

van kind en gezin, maar het kan zonder probleem 

doorgetrokken worden naar de volle breedte van het 

sociaal domein.

Het streven naar goede ondersteuning gaat over de 

volgende dingen:

■  Oog voor de bredere context van ondersteunings

vragen.

■  Het vergroten van de veerkracht van kind of gezin.

■  Het blijven voeren van een (continue) dialoog met kind 

en gezin, ook als het moeilijk wordt. Alleen in dialoog 

zijn doelen van zorg vast te stellen.

Dimensies van professionaliteit

Professionaliteit kent verschillende dimensies en vraagt 

om bijbehorende competenties. Welke competenties zijn 

nodig om je eigen grenzen als professional te benoemen 

en te erkennen? 

■  Kennis en kunde van hoogstaande kwaliteit (vak

inhoudelijk);

■  Vermogen om een gelijkwaardige relatie te onder

houden met kind en gezin, hoe praat je met in plaats 

van over ouders en kinderen? (– relationeel);

■  Vermogen tot (zelf)reflectie. Waar is dit gezin mee 

geholpen? Wat past bij hun belevingswereld?  

(– normatief).

Doorontwikkelen van professionaliteit is van groot 

belang, want:

■  Vakinhoud is (te) lang bovengeschikt geweest aan 

relationele en normatieve dimensies van profes

sionaliteit.

■  Professionals hebben tijd en ruimte nodig voor onder 

andere onderlinge consultatie, overdracht, en om 

samen met kinderen en gezinnen te bepalen of ze het 

goede doen.

■  Professionaliteit vraagt om meer dan een erkend 

diploma en registratie; in die zin is het advies ook een 

pleidooi voor het belang van intervisie, moreel beraad, 

bij en nascholing. Reflectieve praktijken zijn belangrijk 

om met name de relationele en normatieve compe

tenties verder te ontwikkelen.

De gedachtelijn uit het advies van de RVS sluit naadloos 

aan bij de vraagstelling uit ons onderzoek. Het belang dat 

de RVS hecht aan het doorontwikkelen van de professio

naliteit werd door de aanwezigen breed onderkend en 

ondersteund. 

De hele publicatie is ook  
te downloaden via:

www.raadrvs.nl/uploads/docs/ 
Een_gedurfde_ambitie.pdf
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Man van 66 jaar met de ziekte van 

Parkinson, die hierdoor beperkt is in zijn 

mobiliteit en afhankelijk van anderen om 

van A naar B te komen. Ook met een 

(elektrische) fiets gaat het niet meer. 

Echtgenote heeft een melding gedaan met 

de vraag of haar man in aanmerking kan 

komen voor een aangepaste fiets.

Aanknopingspunten draagkracht

Na analyse van de casus en de vragenlijst 

vroegen we ons in eerste instantie af of er nu 

sprake was van een mobiliteitsvraagstuk of 

meer van een overbelaste mantelzorgster. Uit 

de vragenlijst bleek eveneens dat de inwoner 

beschikt over veel doorzettingsvermogen en 

de motivatie heeft om zijn eigen problemen op 

te lossen. Daarnaast leken er aanknopingspunten  

voor de draagkracht van de inwoner te zijn met 

betrekking tot zijn sociale netwerk: hij bleek immers 

weliswaar een klein netwerk te hebben, maar hij had 

tegelijkertijd wel de sociale competenties en bereid

heid om dit uit te breiden.

Wat viel op?

Door het ontbreken van een goede context liepen we in 

de bespreking ontzettend aan tegen ons eigen 

normatieve kader. In een gesprek met deze inwoner 

zou de vragenlijst uit het onderzoek goed kunnen 

dienen om op bepaalde onderwerpen door te vragen. 

Bovendien zou de vragenlijst ingezet kunnen worden 

om de gezins context (o.a. de draagkracht van het 

systeem) beter in beeld te krijgen. 

78jarige mevrouw, analfabeet, met een 

neef als naaste familie, zonder (sociaal) 

netwerk om zich heen, vraagt om hulp (t.a.v. 

financiën) via de thuiszorgmedewerker. 

Vanuit het gebiedsteam komt een 

medewerker op bezoek, die mevrouw helpt 

bij het op orde krijgen van de financiën. 

Mevrouw houdt van frutsels en verzamelt 

spulletjes. Een dagelijks uitstapje naar 

‘frutselwinkeltjes’ stemt haar tevreden. 

Aanknopingspunten draagkracht

Mevrouw heeft eigen dagritme en indeling, 

waarbij ze zich prettig voelt. Ook is er de 

mogelijkheid om verbinding te leggen met 

neef, om die relatie te herstellen.

Wat viel op?

Opvallend was het normatieve kader van de 

professional, dat snel ingezet wordt om voor mevrouw 

te bepalen wat ‘goed’ voor haar is. Denk aan het 

opbouwen van een netwerk, ontmoetingen organi

seren in het voorliggende veld, gezamenlijke maal

tijden. Dit terwijl mevrouw op die leefdomeinen geen 

enkele draaglast ervaart. Mooi om te zien was dat door 

het stellen van verschillende (open) vragen het 

gesprek verbreed en verrijkt wordt. 

We praten al snel over oplossingen, terwijl er niet altijd 

een probleem wordt ervaren. Waar ligt de grens in de 

hulp en ondersteuning die wordt geboden? (Bijvoor beeld: 

hoe deed mevrouw haar financiën voordat er een 

medewerker uit het gebiedsteam werd inge vlogen?) 

Hoe kan de inzet vanuit de professional op den duur 

ook ingevuld worden door een vrijwilliger (denk aan 

formulierenbrigade/ondersteuning bij administratie)?

Casus 1

Casus 2

Casuïstiekbesprekingen
In kleine groepen hebben de deelnemers vervolgens een 

concrete casus met elkaar besproken. Daarbij stonden de 

volgende vragen centraal:

■  Hoe zou je de draagkracht van de inwoner in deze 

casus benoemen? Denk aan: de eigen oplossingen/

competenties, contacten en netwerk en het benutten 

van algemene voorzieningen.

■  Is er een verschil tussen de manier waarop iemand 

naar zichzelf kijkt, het beeld van de professional en het 

feitelijke gedrag?

■  Waar zie je aanknopingspunten voor de aanpak van 

deze casus als je aansluit bij de draagkracht?

■  Wat leer je uit deze casus?
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Jongen (18 jaar), die bij zijn moeder woont. 

Zoon is sterk afhankelijk van zijn moeder.  

Moeder zou graag zien dat zoon zelfstandig 

gaat wonen. Dit met name omdat ze graag 

met haar nieuwe partner een leven wil 

opbouwen. Hoe kan de draagkracht van de 

jongen worden versterkt, zodat hij een 

zelfstandig bestaan kan opbouwen?

 

Aanknopingspunten draagkracht

Zoon is gemotiveerd (mede onder druk van 

moeder en haar nieuwe partner) en heeft 

eigen ambities, die wellicht de basis kunnen 

vormen voor het opbouwen van een 

zelfstandig bestaan (iets doen in de muziek of 

in de horeca).  

Wat viel op?

Moeder is een deel van het probleem: enerzijds zet ze 

(samen met haar partner) zoon onder druk om op eigen 

benen te staan, anderzijds ondermijnt ze zijn zelf

vertrouwen (‘Ik heb altijd alles voor je moeten doen’, ‘Jij 

kunt dat toch niet!’). Draagkracht van iemand versterken 

betekent vaak dan ook: de omgeving betrekken bij de 

oplossing. Bij de aanpak moet vaak gekozen worden voor 

wat haalbaar is, ook al weet je dat de aanpak niet ideaal 

is. Eigenlijk zou de medewerker van het wijkteam ook 

graag de partner van moeder bij de oplossing betrekken, 

maar die weigert dit. Daarom moet er een oplossing 

zonder hem worden ontwikkeld. Eigen wil en ambities 

zijn aanwezig, maar sommige van deze ambities zijn niet 

realistisch (professionele muziek carrière). Toetsing van 

het realiteitsgehalte van de ambities is essentieel, 

evenals het voeren van een gesprek daarover (wat is 

bijvoorbeeld ‘iets’ in de horeca?). 

Alleenstaande man van 60 jaar, die wordt 

aangemeld wegens overlast en zorgen vanuit 

de buurt. Meneer heeft veel papier verzameld 

in zijn huis en wantrouwt de macht van 

politiek en grote bedrijven. Hij wil graag zelf 

bepalen hoe hij leeft en heeft daarom 

bijvoorbeeld geen gasaansluiting, geen 

tvaansluiting en geen bank(rekening). Geld

zaken worden geregeld door een notaris. 

Meneer heeft lang in het buitenland gewoond.

Aanknopingspunten draagkracht

Meneer beschikt over veel creativiteit en 

doorzettings vermogen om tot eigen oplos

singen te komen. 

Wat viel op?

Het is lastig om zo lang mogelijk bij observaties te blijven 

en niet te normeren. Waarom zou iemand per se een gas

aansluiting moeten hebben of een rijk sociaal leven? 

Ook was het bijzonder om te zien wat de aanleiding 

was om deze meneer te bezoeken: niet zijn eigen 

vraag, maar de zorgen vanuit de buurt. Hoe ga je 

daarmee om als professional? En hoe zou je ook de 

buurt een rol kunnen laten spelen in de oplossingen?

De vragenlijsten helpen om meer zicht te krijgen op de 

belevingswereld van de meneer, bijvoorbeeld door te 

ontdekken wat zijn empathisch vermogen is. Kan hij 

zich bijvoorbeeld voorstellen dat een enorme opslag 

van kranten brandgevaar oplevert en dat zoiets voor 

de buren niet fijn is?

Casus 4

Casus 3
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Conclusies bijeenkomst
1)  De vragenlijst biedt een kapstok om te kunnen 

aansluiten bij de vraag en de mogelijkheden van een 

inwoner en daarmee voor het zoeken naar passende 

oplossingen. De (vragen)lijst kan een waardevolle 

aanvulling zijn op de vraagverheldering en het 

ondersteuningsplan, bijvoorbeeld door de ingevulde 

lijsten van professional en inwoner naast elkaar te 

leggen en te zien welke verschillen/overeenkomsten 

er zijn tussen het beeld dat de inwoner zelf heeft van 

zijn/haar competenties en gedrag en het beeld/de 

observaties van de professional. Deze informatie kan 

de vraagverheldering extra diepgang geven. 

2)  Het gebruik van de vragenlijst bij de intake heeft al 

direct een bepaald effect op de manier waarop de 

professional het gesprek met een inwoner aangaat. 

Het leren start al tijdens de nulmeting en lijkt meer 

waarde te hebben dan een zuivere nulmeting (de 

vragenlijst is immers al een soort interventie).

3)  Draaglast en draagkracht is vaak bij meerdere mensen 

in een huishouden aan de orde. In het onderzoek zal 

echter één persoon worden gevolgd; de vragenlijst 

wordt afgenomen bij de inwoner die primair de vraag 

stelt. Uiteraard is het wel belangrijk om in de aanpak 

het hele gezin mee te nemen. Als de vragenlijst daarbij 

zou kunnen helpen, kan deze uiteraard bij meerdere 

gezinsleden worden af genomen (en deze kunnen dan 

ook de onderzoeker worden toegestuurd). 

Planning van het onderzoek

Vragenlijst 1 uiterlijk november 2016

Interview 1 begin 2017

Vragenlijst 2 mei/juni 2017

Interview 2 september/oktober 2017

Vragenlijst 3 november/december 2017
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 Enschede

 Venlo

 Arnhem

 SúdwestFryslân

2

3

4

1   Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen 

  Westland 

  Ede 

 Horst aan de Maas 
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Deelnemende gemeenten
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