
Inspiratiebron voor iedereen die open 
staat om te leren 
 
Bespiegelingen over waardevol werk 
dat je leven verrijkt 
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van de cliënten van Dichterbij 
 
Houvast in het bewustwordingsproces 
van de professionele hulpverlener.  

Hoe te handelen naar het 
vertrouwen dat je krijgt?  







Grondhouding voor bejegening. 
Hoe te handelen naar het vertrouwen dat 

je krijgt. 

 

Mensen gaan verschillend met elkaar om. De 

manier waarop wij met anderen omgaan, wordt 

voor een groot deel bepaald door ons karakter. 

Aan de basis van ieders karakter liggen waarden 

en normen. Deze ontwikkelen zich onder invloed 

van opvoeding, vorming en onderwijs. Ze ver-

schillen van persoon tot persoon. Maar er zijn 

ook collectieve waarden en normen. Zij zijn ver-

ankerd in een gezin, een organisatie, een land-

streek of in een samenleving als geheel. 

 

Zo gelden ook binnen de Nederlandse samenle-

ving grondregels waaraan de bejegening van 

mensen moet voldoen. Sleutelbegrippen hierbij 

zijn respect en betrokkenheid. Met respect laat 

je zien dat de andere persoon recht van bestaan 

heeft en dat je zijn integriteit niet zal aantasten. 

Met betrokkenheid toon je dat de andere per-

soon voor jou van waarde is en betekenis heeft. 

 

Grondregels voor de manier waarop we met el-

kaar omgaan, zijn vastgelegd in de ‘Nederlandse 

Grondwet’ en in de ‘Universele verklaring van de 

Rechten van de Mens’. Enkele vrije citaten hier-

uit zijn: 
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• Alle mensen worden vrij en gelijk in waar-

digheid en rechten geboren. Zij behoren zich 

tegenover elkaar in een geest van broeder-

schap te gedragen. 

• Ieder mens heeft recht op leven, vrijheid en 

onschendbaarheid van zijn persoon. 

• Iedereen heeft recht op eerbiediging van 

zijn persoonlijke levenssfeer. 

• Ieder persoon heeft recht op onaantastbaar-

heid van zijn lichaam. 

• Niemand zal onderworpen worden aan on-

menselijke of onterende behandeling of be-

straffing. 

 

Ook binnen Dichterbij hebben we omgangsre-

gels. Deze zijn uiteraard gebaseerd op de 

algemeen geldende grondbeginselen voor een 

goede omgang met elkaar, maar ook op de visie 

op hulp- en dienstverlening die onze organisatie 

heeft ontwikkeld. In deze publicatie is de 

gewenste grondhouding van cliënten, medewer-

kers, vrijwilligers van Dichterbij geformuleerd. 

Deze grondhouding achten we van essentieel 

belang voor de kwaliteit van de ondersteuning, 

hulp- en dienstverlening. We hopen dat we jou 

als medewerker van Dichterbij, met de soms 

filosofische overwegingen in deze publicatie, 

uitdagen tot professioneel handelen in de geest 

van onze visie.  

 

Anders gezegd: we hopen je uit te dagen om te 

handelen naar het vertrouwen dat je krijgt. Van 

de cliënten, van je collega's, verwanten en van 

onze organisatie. 

 



Je zult merken dat de waarde van de inhoud 

van deze brochure verder reikt dan uitsluitend 

'het werkterrein' van Dichterbij. Zoek het goede 

moment en neem de tijd om het te lezen. 

Wie open staat om te leren, ontdekt een rijke 

inspiratiebron en verwerft al lezend inzichten 

voor het leven. 

 

Noot: Daar waar in deze brochure ‘cliënt’ ge-

schreven staat, kan tevens kind/jeugdige, ouder 

en/of (wettelijk) vertegenwoordiger van toepas-

sing zijn.  
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Hoe te handelen in de hulp- en 
dienstverlening? 
 

2.1 Uitgangspunten voor professioneel 

handelen 

 

De hulpverleningsrelatie 

De hulpverleningsrelatie is een bijzondere rela-

tie. Ondanks het feit dat cliënt en hulpverlener 

gelijkwaardig zijn aan elkaar is de relatie onge-

lijk. Deze ongelijkheid komt tot uitdrukking in 

de relatieve machtspositie van de hulpverlener 

tegenover de cliënt. Van de cliënt wordt 

‘gevraagd’ dat hij zich open en kwetsbaar op-

stelt, terwijl de hulpverlener zich vooral in zijn 

kracht en bekwaamheid laat zien. De ongelijk-

heid komt ook tot uitdrukking in de begeleiding 

die vaak de grenzen raakt van privacy en intimi-

teit. Dit staat nogal eens op gespannen voet 

met de relatieve afstand binnen de professione-

le relatie. 

 

Omgangsregels 

Voor hulpverleningsrelaties gelden binnen Dich-

terbij naast de basisregels aanvullende om-

gangsregels. Deze zijn afgeleid van onze visie. 

De manier waarop medewerkers met cliënten 

omgaan, wordt bepaald door het doel van die 

relatie voor de cliënt. Dit doel voor de cliënt is 
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in de visie als volgt onder woorden gebracht: 

• Het verwerven van zelfrespect en eigenwaar-

de. 

• Het zich eigen maken van vaardigheden en 

zich persoonlijk ontplooien. 

• Het aangaan en onderhouden van relaties. 

• Het maken van eigen keuzes. 

• Het actief deelnemen aan en deel uitmaken 

van de samenleving.  

 

Van de medewerkers van Dichterbij wordt ver-

wacht dat zij in de begeleidingsrelatie deze doe-

len als volgt nastreven: 

Respectvol en betrokken. De ongelijkheid in de 

relatie mag nooit er toe leiden dat de persoonlij-

ke integriteit en de privacy van de persoon ge-

weld wordt aangedaan. 

Individugericht en vraaggestuurd. Niet de op-

vatting van de medewerker, maar de individuele 

vraag van de cliënt is het vertrekpunt van pro-

fessioneel handelen. 

Beantwoordend aan de kwaliteitseisen die zijn 

verbonden aan het beroep dat wordt uitgeoe-

fend of de functie die wordt bekleed. 

 

In de visie van Dichterbij uit professioneel han-

delen zich in het bieden van ondersteuning 

en in het gegeven dat medewerkers zich verant-

woordelijk voelen voor de resultaten in hun 

werk. Beide aspecten worden in het vervolg na-

der belicht…  

 

 
 
 



2.2 Jij als hulpverlener.   

Van zorg verlenen naar support bieden 

 

Vroeger werden mensen met een verstandelijke 

beperking, ongeacht hun leeftijd, beschouwd als 

kind. Dienstverleners hadden een sterk 

‘bevoogdende’ begeleidingshouding. Soms was 

zelfs sprake van ‘een overkill aan zorg’. 

Tegenwoordig streven we naar het bieden van 

support of ondersteuning naar een zo zelfstan-

dig mogelijk leven. Dit betekent dat je 

de persoon ondanks de mate van zijn beperking 

benadert met respect en ruimte voor zijn zelf-

standigheid. 

 

Individugericht werken  

Niet de beperking staat centraal 

‘Individugericht werken’ wil zeggen dat je in de 

ondersteuning het individu, de persoon, tot 

uitgangspunt neemt in tegenstelling tot ‘de 

beperking’. Je richt je aandacht dus primair op 

de persoon: zijn karakter, zijn gevoelens, zijn 

verlangens, zijn behoeften. Je kunt mensen 

weliswaar indelen op basis van hun beperking of 

stoornis en je richten op een aanpak die past 

bij een specifieke categorie mensen, maar dan 

doe je het individu tekort. Je doet de cliënt 

geen recht door de beperking uitsluitend te zien 

als een belemmering. De beperking is slechts 

een deel van de persoon. Zij bepaalt mede hoe 

de persoon is. Hoe die ervaart, voelt, zich ge-

draagt. Als je enkel aandacht hebt voor de be-

perking dan heb je aandacht voor een medisch-

psychologisch probleem en niet voor de persoon 

die deze beperking met zich draagt. Zo zul je 



een jongen dan ook nooit een ‘rolstoeler’ noe-

men, maar ‘een jongen die gebruik maakt van 

een rolstoel’. 

 

Vraaggestuurd werken 

De cliënt bepaalt het aanbod 

‘Vraaggestuurd werken’ wil zeggen dat je bij het 

bepalen van het gewenste aanbod de 

vraag van de cliënt als vertrekpunt neemt. Het 

komt voor dat een professional zich te weinig 

bekommert om de vraag van de cliënt, maar op 

basis van zijn eigen professionele inschatting 

bepaalt wat de ander ‘nodig’ heeft. Vraagge-

stuurd betekent dat de cliënt degene is die 

aangeeft waar hij hulp bij wenst. Dit vraagt van 

de hulpverlener het respect om binnen dat ka-

der te blijven. Hij mag zich daarbij overigens 

niet ‘blind’ tonen voor andere mogelijke hulp-

vragen, maar gaat hier zorgvuldig mee om. Als 

hulpverlener weeg je goed af of je de vraag, die 

je signaleert bespreekbaar maakt (en kunt ma-

ken). Je verifieert bij de cliënt en soms ook bij 

je collega's of de hulp gewenst is alvorens deze 

te geven. Een probleem hebben en er over wil-

len spreken zijn twee verschillende dingen. Ook 

mensen met een verstandelijke beperking heb-

ben het recht om niet over hun problemen te 

spreken. 

 

Methodisch handelen 

Individueel Ondersteunings Plan (IOP)  

Op basis van de vraag maken cliënt en zorgaan-

bieder afspraken over de gewenste ondersteu-

ning. De afspraken worden vastgelegd in een 

IOP  voor hulp- en dienstverlening. Dit is gericht 



op het bereiken van het resultaat dat met de 

cliënt is overeengekomen.  

Ook de manier waarop het resultaat in de bege-

leiding wordt nagestreefd is niet willekeurig. 

Er wordt gewerkt volgens een vooraf bepaald 

stappenplan met bijbehorende tijdsplanning. 

De in het IOP beschreven doelstelling, stappen 

en planning vormen de leidraad voor de dage-

lijkse begeleiding. Nieuwe inzichten kunnen lei-

den tot aanpassingen in het IOP. De begeleiding 

die je geeft aan mensen met een verstandelijke 

beperking komt dus niet ‘uit de losse pols’. 

 

Jouw persoonlijke opvatting 

Alert op aanvullende vragen van cliënt 

Hoe zit het dan met de opvatting van jou als 

begeleider? Je bent niet iemand die klakkeloos 

doet wat de ander vraagt. Je eigen mening doet 

er wel degelijk toe. Bijvoorbeeld bij de opstel-

ling van het IOP. Je denkt mee en legt je opvat-

ting voor aan de cliënt of diens vertegenwoordi-

ger. 

Je luistert naar hun zienswijze. Jouw mening 

doet er ook toe in jouw dagelijkse werkzaamhe-

den, zolang zij maar ondersteunend is. Maar 

jouw eigen mening staat niet op de voorgrond. 

De cliënt opdragen zijn kamer op te ruimen, 

omdat jij het een rommeltje vindt, is niet meer 

van deze tijd. 

 

Richten op mogelijkheden 

Stimulus om te leren 

Hoe zou je het vinden om dagelijks te worden 

geattendeerd op dingen die je niet goed kunt? 

Veel mensen worden daar onzeker van en hun 



schrik om fouten te maken, neemt toe. In ieder 

geval nodigt het niet uit tot het ontwikkelen van 

nieuw gedrag of nieuwe vaardigheden. 

Mensen ontwikkelen zich het best als ze positief 

worden gestimuleerd. Als de aandacht vooral 

wordt gericht op hetgeen ze goed doen en op de 

kansen om te leren. Tegen het licht van dit ge-

geven verwacht Dichterbij van haar medewer-

kers dat ze zich in de eerste plaats richten op de 

kwaliteiten van de cliënt en op diens mogelijk-

heden deze te verwerven. Iedere keer als je de 

cliënt iets uit handen neemt en zegt ‘Laat mij 

het maar even doen, jij kunt dat niet zo goed’ 

versterk je zijn gevoelens van onzekerheid of -

in sommige gevallen- zijn gevoelens van min-

derwaardigheid. 

 

Zelfinitiatief bevorderen 

Ruimte geven om fouten te maken 

Leren betekent uitproberen, zelf creatieve op-

lossingen bedenken voor de problemen die je 

in het dagelijks leven tegenkomt, fouten mogen 

maken en opnieuw proberen. Als je niets doet, 

kun je geen fouten maken. Dus is het zaak ge-

woon van alles te ondernemen. Soms lukt het 

en andere keren stoot je je hoofd. In de hulp-

verlening vindt Dichterbij het van belang dat je 

als medewerker de cliënten de ruimte geeft om 

te experimenteren en fouten te maken, waar-

door ze kunnen leren van de dingen die goed 

gaan en niet goed gaan. 

 

Respectvolle bejegening 

Balans tussen afstand en nabijheid 

Het begeleiden van mensen met een verstande-



lijke beperking vraagt om zorgvuldigheid. 

Voor medewerkers is het van belang een balans 

te zoeken en te vinden tussen afstand en nabij-

heid. Hulp en dienstverlening zijn voor ons zo 

gewoon geworden, dat we weleens achteloos 

voorbijgaan aan het feit dat in de omgang met 

cliënten vaak sprake is van een grote mate van 

persoonlijke nabijheid. Veel begeleidingsaspec-

ten raken immers de ’persoonlijke levenssfeer’ 

van de cliënt. Sommigen spreken liever over 

‘persoonlijke integriteit’ of ‘persoonlijke 

intimiteit’. Het is belangrijk om je als begeleider 

hiervan bewust te zijn en er respectvol mee om 

te gaan. Respect kan op vele aspecten betrek-

king hebben. 

• Respect voor het lichaam, bijvoorbeeld bij 

persoonlijke verzorging. 

• Respect voor het gevoelsleven, bijvoorbeeld 

bij het ingaan op gevoelens van angst, ver-

driet of verliefdheid. 

• Respect voor het relationele, bijvoorbeeld 

door aandacht te geven aan de behoefte 

van  de cliënt om ’erbij’ te horen. 

• Respect voor de persoonlijkheid, voor de 

positieve en sterke kanten, maar ook voor 

de zwakheden, voor diepste verwachtingen, 

dromen en verlangens. 

• Respect voor andere culturen en geloofs-

overtuigingen. 

• Respect voor seksuele relaties, behoeftes. 

 

Als begeleider ben je je bewust van het bijzon-

dere karakter van deze nabijheid. Je gaat deze 

Intimiteit niet uit de weg, voorzover deze past 

binnen de hulpvraag van de cliënt. Voor zover 



deze past binnen de ethische kaders van je be-

roep en functie. En voor zover deze past binnen 

het begeleidingsaanbod van de instelling. Het 

kan voor een kind met een verstandelijke 

beperking belangrijk zijn dat je het op schoot 

neemt. Het kan bijdragen aan een gevoel van 

veiligheid. Dat je er zelf als begeleider een pret-

tig gevoel aan beleeft, is normaal en ook goed. 

Maar een kind op schoot nemen, uitsluitend om-

dát het jóu een goed gevoel geeft, is niet 

juist. Het vertrekt dan niet meer van de behoef-

te van het kind, maar van je eigen behoefte. 

 

Jij als hulpverlener. 

In relatie naar de cliënt in grensoverschrij-

dend gedrag 

 

Meldplicht  

Medewerkers zijn verplicht signalen en vermoe-

dens van ongewenste omgangsvormen en sek-

sueel misbruik zsm. te melden bij  één vertrou-

wenspersoon of bij de leidinggevende. 

 

Signalen die kunnen wijzen op seksueel 

misbruik 

In de procedure grensoverschrijdend gedrag / 

seksueel misbruik op Intranet in de docutheek 

vind je meer informatie over dit onderwerp. Hier 

vind je o.a. informatie wat moet doen als je sig-

nalen opvangt van grensoverschrijdend gedrag / 

seksueel misbruik. Hierbij gaat het om handelin-

gen, gedragingen, (non-)verbale uitingen die 

plaats vinden tegen de wil van de persoon naar 

wie de gedragingen zijn gericht.  

 



2.3 Jij als collega. 

Verantwoordelijk voor de resultaten in je 

werk 

Naast een Zorgvisie hebben we binnen Dichter-

bij ook een visie op organisatie. Deze 

visie uit zich onder meer in integraal manage-

ment en dat iedere medewerker zijn of haar 

verantwoordelijkheid neemt.  

Waar mogelijk worden voorkomende problemen 

door de teams zelf opgelost. De visie van 

Dichterbij op de organisatie heeft gevolgen voor 

wat van jou als Dichterbij-medewerker en 

collega wordt gevraagd… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een persoonlijke visie ontwikkelen 

Inhoud geven aan je visie 

Hoe kijk je naar mensen? Hoe kijk je naar men-

sen met een verstandelijke beperking? Hoe 

denk je over ondersteuning? Als begeleider ont-

wikkel je hierover een eigen visie die geënt 

is op de visie van Dichterbij. In je werk geef je 

inhoud aan jouw persoonlijke visie. 

 

Jezelf ‘eigenaar van een vraagstuk' voelen 

Handelen naar de rol die je hebt 

Als professioneel hulpverlener heb je een veel-

betekenende rol in het behouden en het ontwik-

kelen van de mogelijkheden van mensen met 

een verstandelijke beperking. Het is belangrijk 

dat je je bewust bent van deze rol. Dat je de 

verantwoordelijkheid neemt voor de oplossing 

van elk vraagstuk. En dat je ervoor open staat 

te worden aangesproken op je doen en laten. 

 

Heldere keuzes maken 

Keuzes die het belang van de cliënt dienen 

‘Het leven bestaat uit het maken van keuzes’. 

Deze uitspraak geldt uiteraard ook voor 

hulpverleningsrelaties. Als medewerker van 

Dichterbij streef je naar het maken van 

heldere, transparante keuzes. Keuzes die het 

belang van de cliënt dienen. En keuzes die 

passen binnen het aanbod van de organisatie. 

Je spant je in om je keuzes inzichtelijk te maken 

voor je collega’s. Je staat ervoor open 

om je keuzes te toetsen en te bespreken met 

personen die samen met jou verantwoordelijk 

zijn voor de hulpverlening die geboden wordt. 

  



Bereidheid om te leren 

Zelfstandig kunnen functioneren 

Behalve dat je een bijdrage levert aan het leven 

en aan de ontwikkeling van cliënten is 

het zaak te werken aan je eigen ontwikkeling in 

het kader van jouw functie. Hierbij is het 

essentieel dat je open staat voor verandering en 

voor feedback. Dat je gericht bent op leren. 

Dat je streeft naar een persoonlijke evenwicht 

en zelfstandigheid in je functioneren. 

 

Werken in teams 

Heldere communicatie 

De hulpverlening aan mensen met een verstan-

delijke beperking vindt met regelmaat plaats 

in een één-op-één relatie. In veel gevallen ver-

vullen meerdere hulpverleners een rol in de 

hulpverlening. Het vermogen te coördineren, af 

te stemmen en samen te werken zijn kwalitei-

ten die Dichterbij van jou als medewerker  ver-

wacht. Open en gestroomlijnd communiceren is 

daartoe vereist. 

 

Veel wegen leiden naar Rome. Een volledige 

opsomming van wat Dichterbij wel of wat 

Dichterbij niet als professioneel handelen be-

schouwt, is onmogelijk. Elk handelen moet 

voor jou zelf en je collega's verantwoord zijn. 

En op basis van de afspraken in het IOP verant-

woord kunnen worden. In geval van onduidelijk-

heid of twijfel verwachten we van jou dat je te 

rade gaat bij een andere betrokkene. Bijvoor-

beeld de cliënt, diens vertegenwoordiger, je lei-

dinggevende, vertrouwenspersoon en/of een 

gedragskundige. 



Op welke ondersteuning kun je 
bij Dichterbij rekenen? 
Dichterbij streeft ernaar een lerende organisatie 

te zijn. Het lerend vermogen van 

een organisatie staat of valt bij het lerend ver-

mogen van iedere medewerker afzonderlijk. 

Dichterbij biedt haar medewerkers een palet 

aan mogelijkheden om te leren. Toch ligt de 

belangrijkste drive bij de medewerker zelf. Bij 

jou zelf dus. Dichterbij wil dan ook uitsluitend 

medewerkers die graag willen leren. Van zich-

zelf en van anderen. Mensen die kritisch naar 

zichzelf durven kijken, niet alleen tijdens de 

eerste maanden of jaren dat ze bij Dichterbij 

werken, maar permanent.  Mensen die tijdens 

hun werk voortdurend er alert op zijn of hun 

professionele handelen nog strookt met de visie 

van Dichterbij en in het verlengde daarvan met 

hun eigen visie.  

 

De ondersteuning die je kunt krijgen in je zoek-

tocht naar de juiste manier van handelen in de 

hulp- en dienstverlening kent vele vormen. De 

meest laagdrempelige vorm is die welke 

medewerkers aan elkaar geven. Natuurlijk heeft 

Dichterbij ook ondersteuningsmogelijkheden 

in haar organisatie ingebouwd... 
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• Feedback van collega’s tijdens de uitvoering 

van het werk. 

• Intervisie binnen het team.  

• Werkoverleg met je leidinggevende of een 

gedragskundige. 

• Functioneringsgesprek(ken) met je leidingge-

vende. 

• Coaching en supervisie.  

• Interne opleidingsmogelijkheden. 

Maar het meest krachtig is de ondersteuning die 

medewerkers zelf opzoeken, zodra zij daar 

behoefte aan hebben. 

 

Jouw persoonlijke mening 

De samenstellers van deze publicatie hebben 

grote zorgvuldigheid betracht tijdens de 

totstandkoming van de inhoud en de vorm.  

Uiteraard zijn we benieuwd naar jouw opvattin-

gen. In de ruimste zin.  

 

Mis je iets? Heeft een passage je geraakt? Is 

iets onduidelijk. 

Of vind je een tekst voor verbetering vatbaar? 

Heb je op de een of andere manier behoefte 

om te reageren op de inhoud of vorm?  

Dan nodigen we je uit om deze kenbaar te ma-

ken bij je leidinggevende. 

 

 

 


