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De titel is gebaseerd op een uitspraak van een moeder. Haar dochter is verstandelijk be-
perkt en heeft lange tijd op een instellingsterrein gewoond. Inmiddels woont haar dochter 
dichter bij huis.  

In de beginjaren op het instellingsterrein mocht er zo min mogelijk contact zijn tussen 
ouder en kind om het kind te laten wennen aan de nieuwe situatie. Gaandeweg de jaren 
werd het contact hersteld. 
Moeder moest wennen aan het feit dat haar mening werd gevraagd over bijvoorbeeld een 
ondersteuningsplan en welke kleren haar dochter mooi zou vinden. 
In een traject van ‘samen kom je dichterbij’,  waar moeder aan deelnam, werd haar verba-
zing als maar groter. Zij werd ook als maar stiller. 
Toen om haar reactie gevraagd werd zei ze ontroerd: 

“Eerst moest ik mijn kind afgeven, 
wat later mocht ik haar wat vaker ontmoeten, 
toen mocht ik meedenken en 
wilt u zeggen dat men nu ook naar ons luistert!”. 

Deze uitgave is tot stand gekomen door samenwerking tussen ROC de Leijgraaf  
en “Samen kom je dichterbij”. 

Erick Mickers, 
geestelijk verzorger binnen Dichterbij en vader van een verstandelijk beperkte dochter 
geeft op een verkennende manier weer wat het samenwerken in de driehoek betekent. 
Via illustraties en een speciaal ontwikkelde methode wordt de lezer gevoelig gemaakt 
voor de mogelijkheden en moeilijkheden in het proces van samenwerken. 

Geert Meijer, 
docent van ROC de Leijgraaf heeft een lesprogramma ontwikkeld dat aansluit op de 
beschreven reflecties. In combinatie met filmportretten en een powerpointpresentatie van 
‘Samen kom je dichterbij’ wordt op deze manier een kompleet lesprogramma aangeboden. 
 
Veghel, Ottersum 2010
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1  Naast het traditionele gezinsbeeld van vader, moeder en kind zijn er vele situaties denkbaar die anders zijn. 
Men kan daarbij denken aan éénoudergezinnen, samengestelde gezinnen, twee moeders of twee vaders en 
adoptieouders.	 Wanneer	 gesproken	 wordt	 over	 ouders	 dan	 is	 dat	 inclusief	 alle	 andere	 denkbare	 situaties.	 
Dit is enkel ten behoeve van de leesbaarheid en niet om dat daar een waarde-oordeel aan ten grondslag ligt.

2  Samenwerken in de driehoek wordt  ook doordacht en beschreven in Chiel Egberts, OUDERS OP HUN PLEK,  
Samenwerken in de driehoek cliënt, ouders en begeleider (Utrecht, 2007)

LEREN WERKEN IN DE DRIEHOEK:
Cliënten- ouders/verwanten-zorgverleners

Wanneer	een	echtpaar	besluit	om	als	gezin	verder	te	gaan,	dan	 
ontstaat bij de geboorte of de komst van het kind de allerbelangrijkste 
driehoek in een mensenleven, namelijk vader, moeder en kind1. De 
ouders vertrouwen vroeg of laat hun kind toe aan anderen zoals bijvoor-
beeld de oppashulp of begeleiders van sportclubs en het verenigingsle-
ven. Ook professionals komen in beeld zoals peuteropvang, leerkrachten, trainers, artsen en 
vele anderen. Het kind, de ouders en de professional vormen samen een nieuwe driehoek. 

Ouders van kinderen met een beperking komen al vroeg in aanraking met de professio-
nal. Zij vragen ondersteuning bij de zorg voor hun kind. De ondersteuning die zij vragen 
is in het belang van het kind, maar draagt ook bij aan het welbevinden van de ouders en 
andere gezinsleden. De ondersteuning die zij vragen varieert van medische zorg, pedago-
gische ondersteuning tot aan het overnemen van de directe zorg van de ouders. 

Het overnemen van de directe zorg betekent niet dat zorgverleners daarmee ook de zor-
gen van ouders of familieleden overnemen. Ouders en familieleden voelen zich verant-
woordelijk voor het welzijn van hun kind en blijven dat ook hun hele leven, hoe moeizaam 
dat ook kan zijn. 

Meer dan vroeger wensen ouders en verwanten zeggenschap in de driehoek cliënt, ouders 
en begeleider. Hoe terecht en vanzelfsprekend dit ook is, het stelt professionele begelei-
ders wel voor een spannende opgave. Professionals hebben ruimte nodig om hun werk 
goed te kunnen doen en willen zoeken naar een weg om de cliënt regie over eigen leven 
te geven. Aan de andere kant moeten zij ruimte maken zodat ouders en familie hun ver-
antwoordelijkheid kunnen nemen. 

Werken	in	de	driehoek2 is een voortdurend leerproces, zowel voor de beginnende professi-
onal als ook de ervaren zorgverlener. Ook voor ouders en cliënten is het niet altijd een-
voudig om de eigen positie in de driehoek helder te krijgen. Samenwerken vraagt dat er 
een basis van vertrouwen is. In de ene situatie is dat vertrouwen al aanwezig, in de andere 
situatie moet het opgebouwd worden. Het verkregen vertrouwen in elkaar vraagt van alle 
betrokken een investering om dat te behouden. 

INLEIDING
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3	 	Tijdschrift	over	ouder	worden	en	samenleving:	Theo	Royers,	Familie	is	terug	(van	nooit	helemaal	weggeweest), 
2009	in	het	kader	van	Versterking	Cliënt	&	Cliëntsysteem	van	het	kenniscentrum	Vilans

Dit les- en werkmateriaal wil, in combinatie met filmportretten, (aankomende) zorgverle-
ners daarbij ondersteunen. 

De standpunten waarop relationele zorg gebaseerd is komen ter sprake in hoofdstuk 1. 

Daarna wordt in hoofdstuk 2 op een beschouwende manier de mogelijkheden en moeilijk-
heden verkend rondom het samenwerken in de driehoek. De genoemde praktijkvoorbeel-
den, stellingen en persoonlijke reflecties van de auteurs stemmen tot nadenken en kunnen 
gebruikt worden om met elkaar daarover in dialoog te gaan. 

Het 3e hoofdstuk reikt een methode aan waar ouders en verwanten betrokken worden bij 
de dialoog om samen een weg te vinden naar goede zorg. 

Tenslotte worden er in de bijlage praktijkopdrachten aangereikt om een basishouding te 
ontwikkelen die het werken in de driehoek bevordert. Dit alles van uit de gedachten: 
‘ouders en verwanten zijn terug van nooit weg geweest3’. 



5

4  ‘Samen kom je dichterbij’ is een programma binnen ‘Dichterbij’ dat wil bijdragen aan een ondersteunings-
houding ten gunste van de versterking van de rol van ouders/verwanten en directe zorgmedewerkers en hun 
relatie. Dichterbij is een organisatie die zorg en ondersteuning verleent aan mensen met een verstandelijke 
beperking.  zie voor meer info: www.dichterbij.nl

GEDACHTEGOED VAN ‘SAMEN KOM JE DICHTERBIJ’

Het gedachtegoed van ‘samen kom je dichterbij4’ is gebaseerd op het verlangen van 
familieleden en zorgverleners, ieder vanuit hun eigen positie, om gezamenlijk betrokken 
te kunnen zijn bij het leven van de mens met een verstandelijk beperking. De overtuiging 
daarbij is dat goede zorg een relationele zorg is. Met een goede relatie kom je samen dich-
ter bij de optimale zorg en ondersteuning van de cliënt. 

In de relatie met de cliënt neemt de zorgverlener en de familie ieder een eigen positie in. 
Het is van belang dat ieder ook zijn of haar eigen betrokkenheid kan innemen en behouden. 

Ouders en verwanten zijn blijvend verbonden met hun kind of familielid. Zij zijn deel van 
elkaar vanwege hun bloedverwantschap. Lange tijd zijn zij vlak bij elkaar en maken deel 
uit van elkaars gezamenlijk leven. De aan- of afwezigheid van de familie, de familieband of 
familieruzies, de zorgzaamheid of verwaarlozing, dat alles loopt als een rode draad in het 
leven van de cliënt mee. De familie vormt een constante factor in het leven van de cliënt. 
In die relatie tussen familieleden gebeuren zaken die nutteloos lijken, maar waar wel plezier 
aan beleefd kan worden. Hun verbondenheid en betrokkenheid kenmerken zich vooral in 
wat we ervaren als ‘het goede leven’. Dingen zoals even telefoneren naar elkaar, één be-
paald liedje zingen, een knipoog, een plagerijtje of een gedeeld geheimpje uit het verleden. 
Juist dat maakt hun verbondenheid van onschatbare waarde. Bloedverwantschap, een 
gemeenschappelijk verleden en de bijdrage aan het ‘goede leven’ maken familieleden 
onvervangbaar. 

Zorgverleners zijn betrokken bij de zorg omdat zij in functie zijn. Zij zijn nodig in het leven 
van de cliënt vanwege hun beperkingen om zelf het leven te dragen. Zorgverleners zijn 
vlakbij de cliënt en kunnen ook lange tijd deel uit maken van het leven van de cliënt. Ook 
al zijn zij vervangbaar, zij gaan zich in die periode wel hechten aan elkaar en gaan ook 
deel uit  maken van ‘het goede leven’.  

Als professional ben je je bewust van deze verschillen van betrokkenheid. Daarbij beseft 
men tegelijkertijd dat iedereen in de relationele driehoek een bijdrage kan leveren en 
levert aan het welzijn van de cliënt, de familie en zorgverlener.

Daarom stimuleren en ondersteunen zorgverleners de betrokkenheid van familie en  
naasten wanneer dit maar kan en kunnen zij op een professionele manier omgaan  
met die betrokkenheid.
Op die manier weten cliënt en familie zich welkom en serieus genomen. 

HOOFDSTUK 1
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5  Erkenning wordt doordacht en beschreven door Annelies van Heijst, IEMAND ZIEN STAAN, Zorgethiek over 
erkenning (Kampen 2008)

Cliënten krijgen samen met hun familie de mogelijkheid om de regie en de verantwoorde-
lijkheid te nemen door tijdige en juiste informatie en educatie.  
Zij krijgen inzage in dossiers, informatie over keuzemogelijkheden en de gevolgen van die 
keuzes.
 
Werken	vanuit	die	betrokkenheid	zorgt	ervoor	dat	iedereen	in	de	driehoek	zich	erkend5, 
gekend, gezien en gehoord weet. 
In dit les- en werkmateriaal belichten we via verschillende invalshoeken mogelijkheden en 
spanningsvelden in het samenwerken in de driehoek. 
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6	 	Deze	loyaliteit,	het	willen	blijven	kiezen	voor	elkaar	,	reikt	zover	dat	mishandeling,	misbruik	of	verwaarlozing	
geen redenen  hoeven te zijn voor het kind of de ouders om zich niet verbonden te willen voelen. 

DIVERSE ILLUSTRATIES VAN MOGELIJKHEDEN EN SPANNINGSVELDEN  
BIJ HET WERKEN IN DE DRIEHOEK

In de relatie tussen ouders/verwanten en professionals zien we terugkerende thema’s. Die 
thema’s illustreren de eenvoud en de complexiteit rondom het werken in de driehoek. 
Samenwerken vanuit een grote betrokkenheid schept ongekende mogelijkheden, maar 
brengt tegelijkertijd ook weerstand en spanningen met zich mee, omdat ieder ook een 
eigen rol heeft in de samenwerking. Door reflecties van een vader wil dit hoofdstuk bijdra-
gen aan het ontwikkelen van sensibiliteit voor de verschillende thema’s. Hierdoor ontstaat 
een bewustwording voor de verschillende processen, valkuilen en kansen die het werken in 
de driehoek met zich meebrengt.   

2.1 Loyaliteit tussen ouder en kind en loslaten

Wanneer	twee	mensen	voor	elkaar	kiezen,	kan	het	zijn	dat	uit	die	relatie	een	kind	verwekt	
wordt. Vanaf de geboorte horen ouders en kinderen bij elkaar. Zij blijven verbonden met 
elkaar door hun bloedband. Men blijft ouder van zijn of haar kind, en men blijft het kind van 
zijn of haar ouders. Ook al zou men ooit anders willen, de band die 
is, is onverbrekelijk en onvervangbaar.
Ouders voelen zich van nature verplicht voor het kind te zorgen. 
Het is immers hun keuze geweest om een relatie aan te gaan en 
tegenwoordig is het ook hun keuze voor het ouderschap. 
Het kind heeft niet gekozen maar voelt zich moreel verplicht trouw 
en dankbaar te zijn naar zijn of haar ouders, immers de gedachte 
dat ouders onvoorwaardelijk voor het kind hebben gekozen, 
maakt dat het kind het voelt dat hij of zij dat ook moet doen6. 

Ook tussen broers en zussen onderling is er een onverbrekelijke en onvervangbare band. 
Immers, zij delen dezelfde ouders en hebben ieder voor zich hun eigen proces uit een te 
zetten met hun ouders en met elkaar. Zij ontkomen niet aan elkaar, maar moeten met 
elkaar	het	leven	delen,	totdat	zij	volwassen	zijn.	Wanneer	mensen	eerder	uit	elkaar	gaan,	
blijft	men	voortdurend	verlangen	naar	een	gezamenlijk	verleden.	Wanneer	mensen	later	
uit elkaar gaan, blijft men voortdurend  verbonden door het gezamenlijk verleden. 

Het is die onlosmakelijke relatie tussen ouders en kind en tussen broers en zussen onder-
ling die de communicatie zo moeilijk maakt. Tegelijkertijd kan het besef van die onver-
vangbare relatie de communicatie tussen hen en de communicatie met anderen versterken.  

HOOFDSTUK 2
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Ouders hebben een zoon die licht verstandelijk beperkt is. Zij voelen zich verantwoordelijk 
voor zijn geluk en volgen aan de zijlijn de zorg en ondersteuning voor hem. De zoon krijgt 
een relatie en wil graag gaan samenwonen. De ouders vinden de partner erg dominant en 
maken zich zorgen of dit een evenwichtige relatie is. 
De begeleiding kiest ervoor om de man zijn eigen keuzes te laten maken, terwijl de ouders 
verwachten dat de begeleiding wat meer afstand neemt van deze keuze. 
De zoon voelt dat zijn ouders het niet zo eens zijn met zijn keuze. Tegelijkertijd voelt hij 
zich wel gesteund door de begeleiding. De zoon vraagt zich af  naar wie hij moet luisteren. 
Praktijkvoorbeeld 1

In	de	psychologie	is	een	wijdverbreid	gedachte-
goed ontstaan dat ouders hun kinderen moeten 
loslaten en dat kinderen zich moeten losmaken 
van hun ouders, zodat kinderen hun eigen iden-
titeit kunnen ontwikkelen. 
De	theorie	die	Freud	en	andere	psychoanalytici	
hebben ontwikkeld zijn daar debet aan. Het los-
laten en losmaken wil niet zeggen dat men niet 
meer met elkaar verbonden kan of mag zijn. 

Het is veeleer een manier om elkaar de ruimte te geven om te groeien naar volwassenheid 
waarbij men elkaar op een andere manier leert vasthouden en verbonden kan blijven. 
Het besluit van ouders om de zorg voor hun kind over te dragen is niet zo eenvoudig. Als 
ouder stelt men dat besluit veelal zo lang mogelijk uit. Dat gebeurt dan enerzijds omdat 
men het gevoel heeft dat zij falen, omdat zij moeten toegeven het niet meer zelf te kun-
nen. Anderzijds uit schuldgevoel omdat zij het idee hebben hun kind in de steek te laten. 
De beslissing om de zorg gedeeltelijk of geheel uit handen te geven wordt doorgaans 
gemaakt	op	andere	gronden.	Vanwege	fysieke	of	psychische	gezondheid	van	één	van	de	
ouders, de aandacht voor de andere kinderen, uit voorzorg om niet de andere kinderen te 
belasten met de zorg  of om tijd te krijgen voor hun relatie. Zelden hebben zij het idee dat 
het besluit wordt genomen enkel in het belang van hun gehandicapte kind. Dus als men 
het besluit neemt, moet het wel goed gaan.

Vanuit die optiek heeft het woord ‘loslaten’ een lading die voor veel ouders erg gevoelig 
ligt. Loslaten klinkt als in de steek laten, als afscheid nemen. Loslaten voelt als een eenma-
lig gebeuren waardoor men niet meer met elkaar verbonden is. 
Wanneer	professionals	het	woord	‘loslaten’	gebruiken	als	advies	naar	ouders	toe,	kan	het	
voor ouders voelen als een onmogelijke opgave. Immers, ouders kunnen en willen hun 
kind niet in de steek laten en kunnen en willen niet niet verbonden zijn.   

Niettemin moeten ouders, tegen wil en dank, vanaf het begin leren loslaten. Het gaat dan 
vooral om het leren loslaten van eigen verwachtingen. Verwachtingen dat hun  
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kind ‘gewoon’ mee kan doen of zelfs iets meer dan dat. Verwachtingen van hun eigen 
leven, alleen of samen, die niet meer waar gemaakt kunnen worden omdat het leven een 
andere wending krijgt. 
Heel veel verwachtingen, die elke ouder ieder voor zich onbewust heeft wanneer zij een 
kind verwachten, moet men loslaten.  

Als professional is het goed om het woord ‘loslaten’ te zien als een continu proces dat 
gepaard gaat met een veelheid van emoties. Dat proces eindigt niet wanneer kinderen uit 
huis gaan. Het is een continue zoeken hoe ouders en kinderen met elkaar verbonden kun-
nen blijven, hoe zij elkaar op een andere manier kunnen vasthouden. 
Dat proces verloopt meestal met tegenstrijdige gevoelens die tegelijkertijd kunnen optre-
den. Blij zijn met je kind, maar ook verdriet er om hebben. Trots kunnen zijn, maar soms je 
ervoor schamen. Het kunnen aanvaarden van de situatie, maar er ook boos om kunnen zijn.
Vertrouwen hebben in anderen en tegelijkertijd je kind willen beschermen tegen alles wat 
fout kan gaan. 
Het zijn dus niet alleen verwachtingen, maar ook al die onverwachte en ambivalente 
gevoelens die moet men leren loslaten en durven te aanvaarden dat dergelijke gevoelens 
kunnen ontstaan.

Gevoeligheid voor de beladenheid van het woord ‘loslaten’ is op zijn plaats. Daarbij ook 
beseffen dat loslaten te maken heeft als familie elkaar de ruimte geven. Die ruimte zorgt 
ervoor dat men als familie de liefde voor elkaar kan behouden. Op die manier komt er ook 
ruimte voor het eigen bestaan van cliënt en het familielid. 
Een	professional	die	uitgaat	van	de	loyaliteit,	de	onlosmakelijke	verbondenheid	tussen	
ouders en kind en broers en zussen onderling, draagt bij aan een relatie waar men elkaar 
op een respectvolle manier kan vasthouden. 

De familie is een constante factor in het leven van de cliënt
Stelling 1

2.2 Elkaar nodig hebben en elkaar gebruiken

De cliënt heeft ondersteuning nodig. Die ondersteuning komt veelal in eerste instantie uit 
zijn	of	haar	eigen	leefomgeving.	Wanneer	dat	niet	(meer	volledig)	kan,	dan	krijgt	de	cliënt	
professionele ondersteuning. Niet alleen de cliënt vraagt dan om ondersteuning, maar ook 
het netwerk vraagt om verlichting van zorg. De professionele ondersteuning  van de cliënt 
draagt bij aan het welzijn van de cliënt, maar tegelijkertijd ook aan die van zijn of haar 
familie en netwerk. De hulpvraag van de cliënt en zijn of haar familie geeft aan dat zij 
anderen nodig hebben.
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In de begeleiding van de cliënt kunnen ook de inzich-
ten van familie of het netwerk de professional helpen 
om de juiste ondersteuning te geven, zodat de cliënt 
zoveel mogelijk regie krijgt over het leven. Daarnaast 
draagt de familie bij aan het welzijn door hun onver-
vangbare relatie met de cliënt. 

Professionals en familie hebben elkaar nodig en de 
cliënt heeft beide partijen nodig om zijn of haar leven 
in te richten en ervan te genieten. Dat besef kan er toe 
bijdragen dat er een vruchtbare relatie ontstaat. 

Een aantal ouders hebben het initiatief genomen om een woning voor hun kinderen met 
een verstandelijke beperking te realiseren. Zij hebben andere ouders benaderd, een ge-
schikte locatie gevonden en via de plaatselijke huisvestingscorporatie een woning gereali-
seerd. Kinderen huren hun appartement en kopen zorg in via een zorgorganisatie middels 
een persoons gebonden budget of op basis van zorg in natura. 
Zorgverleners zijn in dienst van de zorgorganisatie. De diensten die zij verrichten gebeuren 
op basis van afspraken met ouders en worden als zodanig ook door de ouders gecontro-
leerd en aangestuurd. Tijdens het werkoverleg is altijd een ouder aanwezig. De financiële 
administratie en de roostering van uren gebeurd door de ouders. 
Algemene afspraken worden met de zorgorganisatie contractueel vastgelegd. 
Praktijkvoorbeeld 2

Elkaar nodig hebben veranderd in elkaar gebruiken wanneer mensen elkaar opeisen, 
wanneer er een situatie ontstaat van moeten, omdat daar voor betaald wordt of omdat 
er geen budget voor is binnen de professionele zorg. Dus met andere woorden wordt het 
anders wanneer zorgverleners ingezet worden als verlengstuk van de zorg van de familie, 
op basis van rechten en geldelijke beloning. Andersom kan het ook gebeuren dat familie 
voor het blok wordt gezet om zaken over te nemen van de professionele zorg omdat het 
niet meer in het budget past. Dan verandert het proces van gebruik maken van elkaars 
positie en rol vanuit besef dat je elkaar nodig hebt, naar een situatie van elkaar gebruiken. 
Ouders en professionals willen vanuit hun verantwoordelijkheid keuzes kunnen maken en 
echt betrokken kunnen zijn.

Ouders willen geen verlengstuk van professionele zorg zijn.
Stelling 2
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2.3 Afhankelijkheid en macht

Het besef dat je elkaar nodig hebt maakt je bewust dat je voor elkaar belangrijk bent. Het 
is een positieve benadering naar de ander, maar ook naar jezelf. Als ouder of familielid 
en als professional ben je bewust dat jouw aanwezigheid en inbreng er toe doet. Je bent 
daarbij gelijkwaardig aan elkaar. 

Wanneer	je	iemand	nodig	hebt	kan	dat	snel	leiden	naar	een	gevoel	van	afhankelijkheid.	
De ander is belangrijk en jij bent zelf ondergeschikt. De ander heeft de macht en jij moet 
lijdzaam toezien of er wat gebeurt. In die verhouding verdwijnt alle zelfregie bij de partij 
die zich afhankelijk voelt of zich zo opstelt. 

Ouders bellen op met de vraag of er mogelijkheden zijn dat hun zoon ondersteuning 
krijgt, zodat de zoon samen met andere cliënten ergens anders kan wonen dan thuis. 
Moeder is ziek en vader ziet dat de situatie thuis onhoudbaar wordt. Graag zouden zij zo 
snel mogelijk hulp willen krijgen. Ouders worden doorverwezen naar de consulent cliën-
tservice. Op dit moment is er een opnamestop. Wel kan een traject gestart worden om te 
inventariseren wat er nodig is, of er sprake is van een indicatie, waar eventueel een plaats 
vrij zou zijn in de eigen regio of een regio daarbuiten en er zou een start gemaakt kunnen 
worden met een individueel ondersteuningsplan.  
Praktijkvoorbeeld 3

Omdat familie veelal tot het uiterste gaat voordat zij ondersteuning vraagt, voelen zij zich 
vaak in een afhankelijke positie. Zij zien niet alleen de individuele professional tegenover 
zich, maar weten dat daar ook een organisatie achter staat. 
Andersom	is	het	ook	zo,	dat	de	individuele	professional	zich	afhankelijk	voelt.	Wanneer	
er zaken fout lopen, kan de professional ter verantwoording worden geroepen door de 
organisatie of aansprakelijk worden gesteld door de familie of de overheid. De toename 
van ouderinitiatieven of kleinschalige projecten maakt dat ouders of familie ook krachtiger 
worden en aanspraak maken op hun recht op allerlei gebieden. 

In de zorgverlening is er de laatste decennia een diep besef ontstaan dat de zelfregie van 
de cliënt de leidraad moet zijn voor ondersteuning en begeleiding. Het maakt mensen 
trots op wat ze kunnen en wie ze zijn. Niet alleen voor de cliënt is die zelfregie van belang, 
maar ook voor diens familie en directe zorgverleners. Het is belangrijk, dat familie en 
directe zorgverleners zich krachtig genoeg weten om samen te zoeken naar een juiste weg 
van ondersteuning, dat bijdraagt aan de zelfregie van alle partijen.  

De autonomiegedachte is in onze samenleving diep geworteld. Afhankelijkheid staat van-
daag de dag gelijk aan onvolwassenheid en onmacht. Assertiviteit is nodig om gehoord en 
gezien te worden. Hulp krijgen voelt als inleveren van zelfstandigheid. 
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7  Dat zelfregie geen vanzelfsprekendheid is en voortdurende aandacht behoeft wordt mooi weer gegeven in: 
Stichting	Regie	over	eigen	leven,	“Meer	dan	100	Mooie	Voorbeelden”,	Wie	heeft	de	touwtjes	in	handen?,	
(Uden, 2007), www.regieovereigenleven.nl

Hulp die uit medelijden wordt gegeven voelt kleinerend. 
Hulp aan cliënten om overlast voor anderen te vermijden voelt als minachting. Beide 
vormen van hulp doen onrecht aan de autonomie van de mens.
Hulp en ondersteuning bieden op basis van gelijkwaardigheid leidt tot meer autonomie 
en bevordert de verdere ontwikkeling van mensen. Durven uitkomen voor het feit dat 
mensen afhankelijk zijn van elkaar, dat je hulp en ondersteuning nodig hebt, dat getuigt 
van veel meer kracht dan van onvermogen. Dat geldt voor de cliënt, voor diens familie 
als ook voor de professional. 

Grote valkuil van professionals is dat zij hun eigen machtspositie onvoldoende onderkennen.
Stelling 3

2.4 Zelfregie en ondersteuning

Hulp vragen is een vorm van zelfregie7. De cliënt 
bepaalt waarbij hij of zij hulp en ondersteuning nodig 
heeft. Cliënten die verbaal sterk genoeg zijn kunnen 
dat goed aangeven. Bij andere cliënten is dat niet 
altijd direct duidelijk. Het vergt dan van professionals 
en familie een bepaalde manier van luisteren om te 
achterhalen wat cliënten willen en nodig hebben. Het 

is	luisteren	naar	woorden	of	geluiden,	naar	lichaamstaal,	naar	gedrag	en	fysieke	gesteld-
heid en naar de gebeurtenissen uit het verleden en signalen uit de omgeving. Het gaat 
erom dat alles te kunnen interpreteren naar de taal van de cliënt. Het is een invoelend luis-
teren en je kunnen verplaatsen in andermans situatie waarbij er altijd twijfel is of je wel het 
juiste besluit neemt. Het is intuïtief handelen op basis van ervaring, kennis en kundigheid.

Het is die andere manier van kijken, luisteren en lezen van de cliënt dat maakt dat er 
verschil van inzicht ontstaat in het tegemoet komen van de zelfregie van de cliënt. Dat ver-
schil van inzicht ontstaat tussen zorgverleners onderling en tussen professionals en familie. 

De familie gaat minstens vier keer per jaar met hun gehandicapte broer kleren kopen. Met 
elkaar kiezen ze kleren uit die goed bij elkaar passen, zodat hun broer er tiptop bij loopt.
Thuis gaan de kleren op stapeltjes in de kast, zodat het eenvoudig te kiezen is. Toch kiest 
de cliënt er voor om combinaties aan te trekken die niet bij elkaar passen, of nog erger, 
de hele week in de zelfde kleren te lopen. 
Praktijkvoorbeeld 4
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8  In de cursus “E. Mickers: ZIN EN MOTIVATIE IN DE ZORG VOOR ANDEREN EN JEZELF, het instrument van de 
begeleider in de zorg, is de begeleider zelf’ wordt een methode aangereikt om als begeleider een bijdrage te 
leveren aan een zinvol bestaan van de cliënt. 

9	 	Wilt	u	zeggen	dat	men	nu	ook	naar	ons	luistert!’	gaat	vooral	over	de	relatie	tussen	mensen.	Mensen	beleven	
zin in  elke relatie, waar mensen zich wederkerig verbonden weten. Met dieren, met de natuur, met cultuur 
of kunst.  Door datgene wat mensen ‘aanspreekt’, waardoor mensen zich geraakt weten, kunnen mensen in 
verbinding komen en zich zo verbonden weten en voelen. Het is die verbinding waar mensen zin aan beleven, 
waar mensen zin ontvangen, zomaar. 

Er zijn familieleden die vinden dat de focus op zelfregie gebruikt wordt als excuus om alle 
beslissingen maar over te laten aan de cliënt, vooral als het de zorgverlener goed uitkomt. 
Daarentegen zijn er zorgverleners die de familie veel te beschermend vindt waardoor de 
cliënt nooit zal leren zelfstandig beslissingen te nemen. Twee uitersten die niet bij elkaar 
zullen komen wanneer de verschillende inzichten niet met elkaar besproken worden. 
Een optimale relatie waar in alle openheid de verschillen van inzichten met elkaar bespro-
ken worden, kan leiden tot een optimale ondersteuning die de zelfregie van de cliënt ver-
der bevorderd. Een dergelijke relatie kenmerkt zich door gelijkwaardigheid, een open en 
voortdurende communicatie, vertrouwen en respect voor elkaars inzichten en kundigheid

Basis voor optimale zorg is een goede relatie tussen familie en hulpverlening
Stelling 4

Regie over eigen leven zorgt ervoor dat je trots kunt zijn op jezelf, het vergroot de eigen 
waarde	van	de	mens.	Wanneer	mensen	richting	kunnen	geven	aan	hun	leven,	geven	men-
sen inhoud, zin aan hun leven. Dat is een groot goed en bepaalt voor een groot deel de 
betekenis van het leven.
Het	betekent	echter	niet	dat	zelfregie	op	alles	voorrang	heeft.	Want	naast	het	feit	dat	
mensen zin geven aan hun leven, beleven ze ook zin daaraan. Dat gebeurt waar mensen 
genieten van alles wat er is in het leven. Het heeft te maken met werkelijk contact maken, 
je verbonden weten. In die verbinding met de ander ontvangt de mens de betekenis, de 
waarde, de zin van het leven8. 
Het is de relatie9 waar mensen zin aan beleven, wat bij kan dragen aan het ‘goede’ leven, 
aan zijn of haar welzijn.

De mate waarin mensen zin kunnen geven aan het leven én de mate waaraan mensen zin 
beleven bepaalt het welzijn van mensen. 
Zelfregie en relaties zijn beide levensvervullende aspecten. Het één kan niet zonder het ander. 

Wanneer	de	zorgverlener	van	mening	is	dat	hij	of	zij	er	enkel	is	voor	de	cliënt	en	niet	zo-
zeer voor de familie en vooral kiest voor de zelfregie van de cliënt, kan men voorbij gaan 
aan de relatie tussen familie en cliënten. 

Recht op een goede relatie tussen alle drie de partijen en het recht op zelfregie zijn gelijk-
waardig aan elkaar. Om te komen tot zelfregie is een goede relatie noodzakelijk.   
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10  Chiel Egberts, OUDERS OP HUN PLEK, Samenwerken in de driehoek cliënt, ouders en begeleider (Utrecht, 2007)

In goede ondersteuning komt loyaliteit vòòr zelfregie10.
Stelling 5

2.5 Erkenning en negeren

De tendensen die we tegenkomen in onze samenleving, zien we ook in 
zorgorganisaties, op scholen en bedrijven, in gezinnen en ons persoon-
lijke leven terug. Gedurende lange periode is het een tijd geweest van 
‘de bevestiging’: “jij mag er zijn wie je bent”. Het was, en is veelal nog, 
de samenleving waarin we elkaar tolereren zolang we maar geen last van 
elkaar hebben, waarin we zaken gedogen voor de goede vrede, waar 
iedereen er mag zijn zoals die is, zolang die maar niet morrelt aan struc-
turen of vaste gewoontes. 

Met de beste bedoelingen om mensen recht te doen heeft het ook 
geleid naar onverschilligheid en blijven leven op je eigen eiland. Mensen 
mochten er zijn, maar werden niet gekend en daardoor miskend. 

Het is nu, anno 2010, veel meer de tijd van participatie, van waarden en normen en van 
erkenning. Het is de tijd van mee laten doen en denken, van zoeken wat belangrijk is en 
daar duidelijk over zijn, van inspraak en verandering omdat jouw stem telt en er toe doet. 
Die tendens zien we ook terug in de zorgwereld. Cliënt- en familieparticipatie worden 
opgestart zodat mensen mee kunnen denken en doen. 
Individuele ondersteuningsplannen en tevredenheidsonderzoeken ondersteunen het 
samen zoeken van wat echt belangrijk is en maakt het mogelijk om daar duidelijk over te 
zijn. De opkomst van de marktwerking in de zorg en kleinschalige particuliere zorgorgani-
saties die daaruit ontstaan willen tegemoet komen aan de wens dat ieders inbreng er toe 
doet, dat mensen zich erkend weten. 

Dat zelfde geldt voor medewerkers die de directe zorg leveren. Ook zij willen zich erkend 
weten door dat zij betrokken worden bij besluitvorming of veranderingen. Hun ervarings-
deskundigheid doet er toe en is van wezenlijk belang om de juiste afwegingen te maken. 
Veranderingen in de (directe) zorg en ondersteuning zonder overleg, inspraak en parti-
cipatie van cliënt, familie en directe zorgverlener is hetzelfde als negeren van de direct 
betrokkenen. 
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Aan het einde van de 20e eeuw is door de overheid en zorginstellingen ingezet op ontman-
teling van concentraties gehandicapten op instellingsterreinen. Deze decentralisatie van 
cliënten ging gepaard met grootschalige verhuizing naar plaatsen die door de zorgorga-
nisaties werden bepaald. Ouders/verwanten en cliënten werden niet gevraagd om mee te 
denken. Ook directe medewerkers werden niet gevraagd naar hun deskundige mening. 
Cliënten moesten verplicht verhuizen en de inrichting van de woningen werd bepaald door 
de zorgorganisatie. 
Praktijkvoorbeeld 5 

Erkenning van ouders, cliënten en medewerkers vraagt om een organisatie die in staat 
is mensen bij processen te betrekken. Dat vraagt een verandering van processen bij het 
oplossen van problemen of bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden. 
Het gaat erom dat in het proces alle partijen vanaf het begin betrokken worden om mee 
te denken of mee te doen. Op basis van de juiste informatie gezamenlijk kijken en zoeken 
naar beste oplossingen. Dat betekent dat niet alleen het management of directie de koers 
bepaald, maar dat veeleer de koers bepaald wordt door de wensen van de direct betrok-
kenen. Management en directie zijn daarbij ondersteunend, gaan nieuwe ontwikkelingen 
niet uit de weg en blijven verantwoordelijk voor de financiële, administratieve en arbeids-
voorwaardelijke sturing. Dat vraagt van een organisatie een kanteling van beheersmatig-
heid naar procesverantwoordelijkheid. 

Een professional neemt zijn verantwoordelijkheid, maar neemt de  
verantwoordelijkheid niet af. 
Stelling 6

2.6 Oplossingen en machteloosheid

Mensen die werken in de zorg zijn gewend om 
praktisch te handelen. Zij zien een probleem, 
denken daarover na en zorgen voor een oplossing. 
Zorgverleners zijn mensen die van aanpakken we-
ten. Vaak moet er ook snel gehandeld worden. Dan 
is er geen tijd om na te denken en weet men direct 
hoe te handelen. Zorgverleners zijn praktische pro-
fessionals. Dat is de kracht van zorgverleners. 
Tegelijkertijd is de kracht ook een valkuil om ande-
ren niet te betrekken bij het zoeken naar oplos-

singen. Het zou misschien zelfs een teken van zwakte kunnen zijn voor de zorgverlener 
die anderen betrekt bij het zoeken naar mogelijkheden voor goede zorg. Toch is dat in de 
meeste gevallen niet zo, want twee weten meer dan één. 
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11	 Gebaseerd	op	de	cursus	XiXi,	drie	stappen	naar	vakwerk,	van	Willem	Cranen,	GZ-psycholoog	Dichterbij,	2010	

Een cliënt spaart alles wat hij krijgt van anderen en wat hij vindt bij speciale gelegenhe-
den. Steentjes, bierviltjes, stukjes stof, knuffels, touwtjes, takjes en allerlei prullaria. Zijn 
kamer is een grote bende. Enkel het pad naar zijn bed en zijn stoel voor de TV is nog vrij. 
Eten en drinken gebeuren in de gezamenlijke woonkamer en keuken. De zorgorganisatie 
heeft hygiëne als speerpunt ingezet en  verwacht van haar medewerkers dat daar volop 
aandacht voor is. 
Een medewerker, sinds kort werkzaam bij de cliënt, neemt haar verantwoordelijkheid en 
ruimt de kamer van de cliënt op. Wat niet meer bruikbaar is wordt weggegooid, al het 
andere krijgt, keurig geordend, een plek op zijn kamer. Echter, voor de cliënt had alles een 
eigen plaats en een bepaalde herinnering uit het verleden.  
Bij thuiskomst blijft de cliënt op de drempel van zijn kamer staan, wil niet meer naar bin-
nen en is totaal ontregeld. 
Praktijkvoorbeeld 6

De oplossing die gekozen wordt door de professional hoeft niet altijd de meest beste 
oplossing	te	zijn.	Ook	al	lijkt	dat	in	eerste	instantie	wel	zo.	Wanneer	de	familie	niet	betrok-
ken is geweest in het zoeken naar de oplossing kan het zijn dat het voorbij gaat aan de 
wensen en inzichten van de familie. Als de zorg niet is afgestemd op de visie van alle drie 
de partijen dan gaat men voorbij aan de verantwoordelijkheid van ieder van hen. Daarmee 
wordt ook voorbij gegaan aan de emoties die gepaard gaan met de gevonden oplossing. 
De beste oplossing is niet altijd de goede oplossing. Op het spoor komen welke emoties 
mee kunnen spelen rondom de zorg die geboden wordt, helpt om de goede zorg te kun-
nen verlenen. De drieslag die professionals in zich hebben, zien-denken-doen11 , vraagt in 
sommige gevallen om de toevoeging van overleg, raadpleging en afstemming.
 
Goede zorg is gedeelde zorg
Stelling 7

Hoe graag mensen ook voor elkaar willen zorgen en hen willen ondersteunen, soms is de 
situatie zo moeilijk dat niemand meer weet wat men het beste kan doen. Ziekte, gedrag 
of een combinatie van beiden kunnen zodanig escaleren dat mensen machteloos moeten 
toekijken. Dat gevoel van machteloosheid is zeer ingrijpend voor familieleden en zorgver-
leners. Het delen van die machteloosheid, het samen zoeken, aandacht voor de emoties, 
gezamenlijk ontdekken dat een bepaalde ondersteuning toch niet werkt, dat alles maakt 
dat zorgverleners en familieleden het met elkaar vol kunnen houden. Je gesteund weten 
door elkaar is een voorwaarde om uiteindelijk passende zorg te kunnen bieden.  

Gedeelde zorg is goede zorg voor elkaar
Stelling 8
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2.7 Ruimte en belemmeringen

De financiering van de zorg en ondersteu-
ning voor cliënten is altijd aan verandering 
onderhevig. Afhankelijk van het politieke 
en demografische klimaat wordt landelijk 
beleid gemaakt om de zorgverlening betaal-
baar en verantwoord te laten zijn. 
Het budget bepaalt de ruimte en de grenzen 
van de professionele zorg. Dat vraagt van cli-
enten, familie en zorgverleners een voortdu-
rend inspelen op de veranderende situatie. 

Veranderingen vragen om een blijvende kennisinvestering van professionals op het gebied 
van financiering en zorginhoudelijke mogelijkheden. Met die kennis kan er zoveel moge-
lijk ruimte gecreëerd worden. Tegelijkertijd weet men duidelijk waar er grenzen liggen. 
Het vraagt om creatief omgaan van alle mogelijkheden die er zijn. Daar heb je elkaar voor 
nodig, samen weet je en zie je meer. 

Dikwijls is de kennis over de financiering en mogelijkheden van zorg en ondersteuning 
aanwezig bij de professional. Met die kennis kunnen zij de cliënt en familie ondersteunen 
en duidelijk maken waar er mogelijkheden en waar er grenzen liggen. De informatie is 
veelal via internet ook toegankelijk voor de cliënt en familie. Doordat sommige mensen 
mogelijkheden ontdekken die buiten het reguliere circuit vallen, kan de ruimte soms ver-
groot worden voor zorg en ondersteuning. 

Ouders zorgen voor hun verstandelijk beperkte dochter. Zij vragen hulp in huis zodat de 
ouders meer aandacht kunnen geven aan de andere kinderen. Via een Persoons Gebonden 
Budget kunnen zij iemand aannemen die zich voor een aantal uren in de week ontfermt 
over de dochter. Voor de verbouwing van de badkamer wordt een subsidie aangevraagd 
bij de gemeente. Om reiskosten te dekken doen zij een beroep op de Wet Maatschappelij-
ke Ondersteuning. Ook voor een aangepaste rolstoel dienen zij een verzoek in. Omdat de 
auto te klein is voor de rolstoel, moet men een andere auto aanschaffen, die duurder is in 
prijs dan zij kunnen betalen. Daarvoor doen de ouders een beroep op het Beatrixfonds. De 
ouders zijn bezig om een woning voor hun dochter te realiseren en kijken naar mogelijk-
heden van huurtoeslag, WMO, fondsen, AWBZ, zorg in natura, PGB, 
Persoons Volgend Budget, scheiden wonen en zorg, mogelijkheden van diverse zorgorgani-
saties, kansen voor dagbesteding en werk en winnen informatie in bij Kansplus en andere fa-
milieverenigingen. Deze ouders vragen aan de zorgorganisatie om inzicht te geven hoeveel 
uren van het ZorgZwaartePakket worden ingezet voor directe zorg van hun dochter. 
Praktijkvoorbeeld 7
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Naast de financiering die de ruimte bepaalt, worden ook door zorgorganisaties afspraken 
gemaakt die bepalend kunnen zijn voor de zorgverlening. Gaandeweg de jaren ontstaan 
er gewoontes en structuren die voortkomen uit ervaringen en die bij willen dragen aan 
goede	zorg.	Wanneer	de	regels	en	structuren	blijven	gelden,	maar	los	komen	te	staan	
van de intentie of de reden daarvan, dan wordt het tijd diezelfde regels en structuren te 
herzien of af te schaffen. Ook wanneer regels tot wet worden verheven, en enkel daarom 
worden gehandhaafd, zijn de regels nutteloos geworden. Kritische zelfreflectie is niet al-
leen een gezonde beroepshouding voor directe zorgverleners, maar ook voor het manage-
ment, directie en beleidsmedewerkers. Ook daar hebben mensen elkaar bij nodig.

Ruimte creëert men door grensverleggend bezig te zijn.
Stelling 9

2.8 Emoties en functionaliteit

Mensen kiezen om te gaan werken in ‘de zorg’ 
omdat ze om mensen geven. Zij maken van hun 
sociale bevlogenheid hun professie. Die intentie 
zorgt ervoor dat het contact tussen de cliënt en de 
professional gebeurt op basis van nabijheid en zorg-
zaamheid voor de ander. Goede zorg is per definitie 
relationele zorg. Het doet beide partijen goed. 

Het contact tussen de cliënt en de professional is 
echter ook functioneel. De professional zorgt en 
ondersteunt op basis van de financiering die daar 
tegenover staat en hij of zij is in functie van een 
organisatie die verantwoordelijk is voor de arbeids-
omstandigheden en continuïteit van werk. 

De bevlogenheid van zorgverleners zorgt voor nabijheid en een betrokken houding. Dat 
kan er toe leiden dat iemand zich zo nauw verbonden weet met de cliënt of diens familie 
dat er geen professionele afstand meer is. Op dat moment wordt er geen recht meer ge-
daan aan de cliënt en familie omdat zij van de zorgverlener een professionele houding ver-
wachten. Dat betekent dat er een gezond evenwicht hoort te zijn tussen het emotionele 
en functionele contact, tussen de verbondenheid en de afstand, tussen affectie en reflectie. 
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Een cliënt komt te overlijden op 55-jarige leeftijd. Verscheidene zorgverleners ondersteu-
nen de cliënt al meer dan 15 jaar en zijn zich gaan hechten aan de cliënt. Drie medewer-
kers geven te kennen dat zij graag de uitvaart mee organiseren vanuit hun betrokkenheid. 
De ouders worden uitgenodigd om bij het gesprek met de uitvaartbegeleider aanwezig te 
zijn. Ook wordt telefonisch meegedeeld aan de ouders: “Wanneer broers en zussen erbij 
willen zijn, kan dat wel, maar is niet persé nodig, omdat wij als medewerkers ook aanwe-
zig zullen zijn die mee willen denken.”
Vader van 83 jaar en moeder van 80 jaar zitten samen aan tafel. De medewerkers overleggen 
met de uitvaartbegeleider en vragen aan de ouders of ze zich kunnen vinden in de voorstellen. 
Praktijkvoorbeeld 8

Voorwaarde voor een plezierige samenwerking is dat er op een evenwichtige manier 
aandacht is voor de emotionele en functionele relatie. Zorgverleners hechten zich aan 
cliënten, maar blijven altijd in functie. Zowel naar ouders als naar cliënten is het ook nodig 
om op tijd afstand te nemen, zodat er ruimte blijft voor de familie om zich verbonden te 
weten met hun kind of familielid. Afstand nemen is niet het zelfde als afstandelijk zijn. 
Juist mensen die echt betrokken zijn met cliënt en familie weten wat een gepaste afstand 
is.	Ouders	en	verwanten	voelen	wanneer	mensen	echt	geven	om	hun	familielid.	Wanneer	
dat het geval is, voelt dat ook goed, zolang de zorgverlener niet de positie van de familie 
inneemt, want dan ontstaat concurrentie. 
Dan staat men tegenover elkaar, in plaats van naast elkaar. 

Je bescheiden opstellen geeft de ander de ruimte om zijn of haar plek in te nemen
Stelling 10

2.9 Formeel en informeel

Participatie, medezeggenschap, inspraak zijn woorden die suggereren dat 
mensen betrokken worden bij datgene wat hen bezig houdt. Om de betrok-
kenheid en zeggenschap van ouders/ cliënten te vergroten zijn er tal van 
formele instrumenten bedacht om de inspraak en participatie te garanderen. 
Het betreft daarbij verschillende vertegenwoordigingen van ouders en cliën-
ten, zoals de Centrale Cliënten Raad, Regioraad, Deelraad Cliënten. Ook op 
individueel niveau is gedacht aan manieren om mee te kunnen denken zoals 
Individueel Ondersteunings Plan en regelmatig overleg over de voortgang van de zorg en 
ondersteuning. In al die gevallen gaat het om formele contacten die vastgelegd worden 
en vastgesteld  zijn door de overheid of de zorgorganisatie. Dat is goed want door de in-
voering van al die inspraakorganen en mogelijkheden kregen ouders en cliënten een stem 
in het proces. Gesprekken die via die wegen lopen zijn ontmoetingen op basis van een 
formele, functionele relatie. Dat maakt het onderscheid van ieders positie ook duidelijk. 
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Hoe goed je met elkaar ook de zaken bespreekt, afspreekt en elkaar daar op aanspreekt, 
dan nog zegt dat niets over de kwaliteit van het contactmoment. 

Ouders kiezen voor hun dochter een nieuwe plek waar ze kan deelnemen aan dagactivitei-
ten. Deze zorgorganisatie heeft burgerschap, integratie en zelfregie van de cliënt als speer-
punten van hun visie gemaakt. Er worden goede afspraken gemaakt met de manager en di-
recte begeleiding. Ouders zien het helemaal zitten. Het geeft hen weer wat rust in het leven. 
Dan blijkt dat het toch niet zo goed gaat met hun dochter. Ouders hebben alle vertrou-
wen, want alle begin is moelijk. Er wordt een afspraak gemaakt om de zorgen te bespre-
ken. Dat gebeurd op de groep en telkens worden ze gestoord door cliënten of zorgmede-
werkers die even iets willen weten. 
Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Wanneer de ouders komen is de begeleider niet 
aanwezig omdat die weggeroepen is voor een andere cliënt. 
Weer wordt een afspraak gemaakt. Terwijl de ouders wachten spreekt een andere zorg-
verlener hen aan en zegt dat ze het heel leuk vindt met hun dochter, maar dat ze blij is 
dat ze maar 1 dag daar werkt, zo vermoeiend als het kan zijn. Wanneer ouders ontvangen 
worden vindt het gesprek plaats waar weer cliënten aanwezig zijn. De andere ruimtes 
waren bezet. 

Omdat er ook wat financiële regelingen veranderd zijn, nu dat hun dochter nieuwe 
dagbesteding krijgt, nemen de ouders ook contact op met de financiële administratie van 
de zorgorganisatie. Er wordt gevraagd om de volgende dag terug te bellen, dan is er de 
verantwoordelijke persoon. Ouders bellen op, maar de verantwoordelijke heeft pauze, zij 
worden teruggebeld. Zij worden teruggebeld maar de desbetreffende persoon kan hen 
niet helpen en verwijst hen door naar iemand anders. Zij bellen de andere persoon en deze 
kan een afspraak maken voor over twee weken. 
Praktijkvoorbeeld 9 

Communiceren met elkaar is het contact tussen mensen 
waarbij informatie wordt overgedragen. Communiceren 
kan op een formele manier. Men maakt een afspraak, op 
die datum gaat men met elkaar om tafel zitten, er worden 
afspraken gemaakt en die worden vastgelegd op papier en 
er wordt een vervolgafspraak gemaakt om het een en an-
der te evalueren. Communiceren gebeurt ook op een infor-
mele manier. Men komt elkaar tegen in de wandelgangen 
of op straat. Bij een kopje koffie of via een telefoontje of 
sms-je informeert men naar elkaar of men ontmoet elkaar 
bijvoorbeeld op een feestje of bij een bijzondere gebeurte-
nis. Tijdens die ontmoetingen wisselt men met elkaar van 
gedachten. 
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Communicatie tussen betrokkenen in de zorg heeft een formeel en informeel karakter. 
Oog en oor hebben voor die ander, waarbij het niet alleen gaat om de cliënt als mens maar 
ook over de mens achter de zorgverlener of ouder/verwant, maakt dat je elkaar beter 
begrijpt en aanvoelt, ook wanneer het gaat om formele zaken. 

Formele klantgerichte communicatie is er tussen de klant en zorgverlener. Informele klant-
vriendelijke communicatie is er tussen personen die zich gast en gastvrouw of gastheer 
voelen. 

Formele communicatie zegt iets over de klantgerichtheid. Men richt zich daarbij op de 
functionele relatie met de klant. Het gaat daarbij om zorgprodukten en diensten, gedrags-
afspraken, prijsafspraken en doelstellingen. Het is een communicatie op inhoudsniveau. 
Op inhoudsniveau gaat het om het overdragen van concrete inhoudelijke informatie. Je 
informeert elkaar en bespreekt de situatie, je maakt afspraken en spreekt elkaar daar op 
aan in het volgende contact.

Informele communicatie heeft te maken met gastvrijheid. Daar gaat de aandacht naar de 
sociaal-emotionele interactie tussen de gast en gastheer of gastvrouw. Als professional stel 
je	daarbij	vragen	als:	Hoe	ontvang	ik	de	ander?	Hoe	ontvankelijk	ben	ik	voor	de	mening	
van	de	ander?	Sta	ik	open	voor	andermans	waarden	en	normen,	hoe	afwijkend	die	ook	
zijn	van	de	eigen	ideeën?	Ben	ik	gast	of	gastheer	of	gastvrouw	in	het	leven	van	die	ander?	
Krijgen	emoties	in	het	contact	voldoende	de	aandacht?	Durf	ik	open	te	zijn	naar	de	ander	
zodat	ik	mij	als	professional	èn	mens	laat	zien	en	horen?	Durf	ik	vertrouwen	te	geven	
zodat	ik	vertrouwen	krijg?	Maak	ik	tijd	voor	een	kopje	koffie?	Bel	ik	op	om	ook	de	leuke	
dingen	te	delen	met	elkaar?	Laat	ik	zien	wat	mijn	werk	met	mij	doet?	
Het is een communicatie op betrekkingsniveau. Op betrekkingsniveau gaat het er om hoe 
een boodschap moet worden opgevat, hoe het overkomt en hoe de verhoudingen zijn tus-
sen de betrokkenen in een relatie.

Een professional heeft in de communicatie oog voor zowel het formele alsook het infor-
mele karakter, voor het inhoudsniveau en betrekkingsniveau. Beide manieren van commu-
niceren lopen door elkaar heen en zijn beiden van belang voor een goed gesprek en een 
goede relatie.

Gastvrijheid geeft warmte aan de klantgerichtheid.
Stelling 11 
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12  De praktijk laat zien dat er ook cliënten zijn die geen enkel contact meer hebben met ouders of familie. Soms 
omdat de cliënt zo oud is dat ouders en familieleden overleden zijn. Daarnaast speelt het verleden een grote 
rol op welke manier er contact is geweest tussen familieleden onderling. Ook hoe het contact is geweest tus-
sen familie en zorgverleners. Geen contact wil niet zeggen dat er geen  verbondenheid is of dat er geen wens 
zou zijn om het contact weer te herstellen. Zowel van de kant van de cliënt, alsook van de zijde van de familie. 
In het belang van de cliënt is het altijd de moeite waard om aandacht te hebben voor de relatie tussen de 
cliënt en familie en te onderzoeken waar er mogelijkheden liggen om het contact te herstellen.

2.10 Waardering en afwijzing

Ouders en familieleden hebben an-
deren nodig voor de zorg en onder-
steuning van hun familielid. Zij voelen 
zich daarbij afhankelijk, maar willen 
tegelijkertijd ook zelf regie kunnen 
voeren. Dit alles voor het geluk van 
hun kind of familielid. Zij willen dat 
ook hun kind een zinvol leven heeft, 
enerzijds door het vergroten van 
zelfregie, anderzijds door te kunnen 
genieten van het leven. 

Ouders en familieleden blijven elkaar zolang mogelijk trouw12 . Zij willen zich verbonden 
weten, maar voelen zich ook altijd verbonden, ook al loopt het contact niet altijd even 
soepel. Zij willen betrokken worden bij het wel en wee en voelen zich blijvend verantwoor-
delijk voor het geluk van hun familielid. Ondanks alle belemmeringen blijven zij zoeken naar 
oplossingen die bijdragen aan het welzijn, het goede leven. 

Het opvoeden, verzorgen, ondersteunen en volgen aan de zijlijn is een voortdurend proces 
dat gepaard gaat met ambivalente gevoelens. “Ik voel me zo rijk” staat naast ‘Ik heb le-
venslang”. Het zijn juist de dubbele gevoelens die ouders en verwanten zo onzeker maken. 

Zij zoeken hun waardering in het geluk van hun kind of familielid. Het geluk van het kind 
is het geluk van de ouders. Niet in alle gevallen is dat altijd even duidelijk. Hoe belangrijk 
is het dan, wanneer professionals hun welgemeende waardering uitspreken naar ouders 
en familieleden, voor wat zij doen of gedaan hebben voor hun kind of familielid. Niet zel-
den zijn de professionals het klankbord voor ouders en verwanten om te horen of zij het 
goede gedaan hebben of dat zij het goed doen. 
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Ouders komen elke zondag op bezoek bij hun zoon. Met zijn 8 jaar verhuisde de zoon naar 
een zorginstelling, dertig kilometer van huis. 42 jaren later woont de zoon weer in de woon-
plaats van zijn ouders. Zorgverleners spreken hun verontwaardiging uit naar elkaar, dat de 
ouders maar 1 keer in de week aankomen, en dat terwijl de zoon nu zo dicht bij woont. 
Wanneer de ouders op zondag op bezoek komen zegt een stagiaire op haar eerste werk-
dag tegen de ouders: “wat mooi dat u elke zondag op bezoek komt. Ik zie dat uw zoon 
daar van geniet!” “Och”, zegt de moeder, “we zouden zo graag wat vaker komen, maar 
we komen maar niet van dat ritme af. Alle andere kinderen komen op zaterdag, zodat wij 
op zondag hier kunnen zijn. We zouden het graag wel anders willen.” 
“Wie weet, kunnen we u daarbij helpen”, zegt de stagiaire
Praktijkvoorbeeld 10

Het leven krijgt nog meer waarde, wanneer mensen hun waardering naar elkaar uitspre-
ken. Dat lijkt eenvoudig, en dat is het ook. Een simpel dankjewel, het mooie wat je ziet 
gebeuren tussen mensen durven benoemen, de dagelijkse goedheid optillen zodat het 
speciaal wordt. Iedereen verlangt daarnaar. Ouders en verwanten, maar zorgverleners 
verlangen ook naar waardering. Elke dag doen zij hun best om een bijdrage te leveren 
aan het goede leven. Daarbij gaat het om het goede leven van de cliënt, maar ook om het 
leven van iedereen die zich verbonden weet met die cliënt. 

Het belang van goede zorg heeft een veel grotere reikwijdte dan menig zorgverlener zelf 
beseft. Goede zorg en ondersteuning voor de cliënt is ook goede zorg voor de familie. 
Dankzij die zorg kunnen familieleden de draad weer oppakken, andere relaties aangaan 
en of verstevigen en een invulling geven aan hun leven dat op een andere manier de 
moeite waard is. 
Wederzijdse	waardering	onderstreept	het	belang	van	ieders	betrokkenheid,	ook	daarbij		
hebben mensen elkaar nodig. 

Leren waarderen is een vorm van communiceren
Stelling 12
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13  Geïnspireerd door een lezing tijdens een cursus van de Beweging van Barmhartigheid in Vught. Barmhartig 
spreken kenmerkt zich door drie basisregels: is het nodig – is het waar – kan ik het in liefde zeggen.

OMGAAN MET DILEMMA’S BIJ WERKEN IN DE DRIEHOEK

Overal waar mensen samenwerken gebeurt het 
af en toe dat mensen het oneens zijn met elkaar. 
Mensen komen dan tegenover elkaar te staan. 
Verschil van inzichten en ervaringen, verschil-
lende rollen en posities zijn daar de oorzaak 
van. Daar waar mensen betrokken zijn, zie je dat 
mensen opkomen voor datgene wat zij belang-
rijk vinden.  Zij vinden dat de moeite waard om 

hun mening te ventileren. Daaruit blijkt interesse in datgene waar het om draait. 
In	het	samenwerken	in	de	driehoek	zien	we	dat	ook	terug.	Wanneer	mensen	het	oneens	
zijn, dan is dat veelal uit belang voor de cliënt. Die is immers de centrale figuur waar het 
voortdurend om draait, de cliënt en zijn of haar geluk en levensvreugde. 
Dat zelfde belang kan mensen ook weer samen brengen, zodat ze weer zij aan zij staan. 

Voor de professional is dit inzicht van belang om onenigheid niet te zien als een bedrei-
ging, maar vooral als een kans om gezamenlijk verder te gaan in het belang van de cliënt. 

In de situatie wanneer mensen tegenover elkaar staan is het goed te kijken of we de ander 
wel serieus nemen, zodat zij zich werkelijk gehoord en gezien weten. Tegelijkertijd is het 
nodig dat men zichzelf ook serieus neemt. Als zorgverlener mag je vertrouwen op je des-
kundigheid die je in de loop van de jaren via scholing en ervaring hebt opgebouwd. Dat 
zelfde geldt natuurlijk voor ouders en verwanten, met hun ervaring en de kennis die ze 
opgedaan hebben via cursussen, internet en zelfstudie. 
Een goede basis voor een evenwichtig gesprek is je bewust te zijn van drie stelregels13: 
•	 	Is	het	nodig	dat	ik	het	zeg?	(In	wiens	belang	is	het	en	wat	wil	ik	bereiken?)	
•	 	Is	het	waar	wat	ik	zeg?	(Zijn	het	feiten	of	aannames?)
•	 	Kan	ik	het	met	respect	voor	de	ander	zeggen?	(Neem	ik	de	ander	serieus?)

Soms is een probleem zo complex en ligt de oplossing niet voor de hand. Op dat moment is 
het zinvol om heel bewust met elkaar methodisch te kijken hoe je samen verder kunt gaan 
om	het	goede	te	doen.	Anders	gezegd:	wanneer	een	dilemma	zich	voordoet	is	systematisch	
reflecteren noodzakelijk om te ontdekken wat het goede is om het probleem te kunnen 
hanteren. 

Ook al zijn er voor een probleem meerdere oplossingen mogelijk, niet altijd is duidelijk 
welke	de	meest	beste	oplossing	of	soms	ook	de	minst	slechte	oplossing	is.	Wanneer	mensen	

HOOFDSTUK 3
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14	 	Natuurlijk	zijn	er	overeenkomsten	met	andere	methodes	van	ethiek.	Wat	vooral	van	belang	is	dat	het	me-
thodisch reflecteren gebeurt door alle betrokkenen en dat ook emoties worden gezien als argumenten.. Ik 
verwijs	hiervoor	naar	geschriften	van	Augustinus	en	naar	een	recentere	auteur:	Martha	Nussbaum,	Wat	liefde	
weet, Emoties en moreel oordelen, (Amsterdam, 1998) 

elkaar daarbij kunnen ondersteunen, zodat gezamenlijk een weg gevonden wordt wat te 
doen, dan ontstaat begrip en wederzijdse erkenning. Het probleem drijft mensen dan niet 
uit elkaar, maar brengt mensen dichterbij elkaar. 
In	de	volgende	paragraaf	wordt	een	methode	aangereikt	om	systematisch	een	dilemma	te	
bespreken. 

3.1 De consensusmethode14: overeenstemming op basis van gelijkwaardigheid
 
De consensusmethode is gebaseerd op het gedachtegoed van ‘samen kom je dichterbij’ 
waar alle partijen zich erkend willen weten. Consensus staat voor overeenstemming van 
gevoelens. Het is samengesteld uit de woorden ‘con’ en ‘sensus’. Con (com) staat voor sa-
men. Sensus (sentire) staat voor voelen, merken, menen, stemmen. De consensusmethode 
staat voor een manier van overleg waar ruimte is voor rationele argumenten én emoties 
van alle betrokkenen. Op basis van gelijkwaardigheid  wordt samen gezocht naar een 
oplossing voor een probleem ten behoeve van goede zorg. 

De	consensusmethode	is	een	manier	om	het	systematisch	reflecteren	niet	alleen	te	laten	
gebeuren door beroepsbeoefenaren, maar door alle partijen die betrokken zijn bij het pro-
bleem. Op die manier worden oplossingen niet bedacht buiten het praktijkveld om, maar 
draagt het bij aan participatie en empowerment van alle betrokkenen. 

Dat kan doordat er in deze methode, naast rationele argumenten, bewust aandacht is voor 
de gevoelens rondom het probleem. 
Enerzijds omdat mensen zich daardoor gehoord en erkend weten. 
Anderzijds omdat gevoelens deel uit maken van de argumentatie voor of tegen de keuze 
van de oplossing. Gevoelens verwijzen immers naar onderliggende waarden. In het gevoel 
is impliciet de inhoudelijke reden om voor of tegen het standpunt te zijn al aanwezig. 
Gevoel geeft een indruk van de feiten. Het is een weten zonder meten. 
Niet alle mensen zijn in staat om met rationele argumenten op een feitelijke manier de 
voor en nadelen te omschrijven. 
Ook niet iedereen is in staat om hun emotie te duiden. Soms voelt iets wel of niet goed, 
maar weet men niet direct te achterhalen waardoor dat komt. Door met elkaar te verken-
nen waar die emotie vandaan komt, waarop dat gebaseerd is, ontdekt men de waarden 
die op het spel staan bij een mogelijke oplossing.

Het is de combinatie van rationele argumenten en de aandacht voor de emoties dat maakt 
dat er een evenwichtige afweging ontstaat, op basis van gelijkwaardigheid. Rationele en 
emotionele argumenten wegen net zo zwaar. 
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15  Het voorbeeld betreft  een situatie van Krista, dochter van Mechteld en Erick Mickers. Dit les- en werkmateri-
aal is vooraf getoetst en voorgelegd aan collega’s, andere zorgverleners, ouders en verwanten en studenten. 
Juist door professionals werd de vraag gesteld of vermeld moest worden dat dit een casus betreft van de 
dochter van de auteur. Het zou door sommigen als minder wetenschappelijk of professioneel ervaren kunnen 
worden en daardoor wellicht niet de erkenning krijgen. Bewust is er voor gekozen om het niet te anonimise-
ren omdat het juist in dit boek gaat over de erkenning van de ander. Professional, ouder of verwant en cliënt 
zijn	gelijkwaardig	aan	elkaar!

De methode kan zowel in klein verband als groot verband ingezet worden. Afhankelijk van 
de urgentie en moeilijkheid van het probleem kan en moet soms het proces in fasen gebeu-
ren. Juist omdat gevoelens een rol mogen en moeten spelen kan men niet altijd alle stap-
pen in èèn keer zetten. In het onderstaande kader worden de 10 stappen weergegeven en 
wordt aangegeven waar er ruimte kan zijn om die gevoelens ook een weg te laten vinden. 

DE 10 STAPPEN NAAR CONSENSUS:

STAP 1 Benoemen en erkennen van het probleem
STAP 2 Benoemen van de gevoelens die veroorzaakt worden door het probleem 

STAP 3 De feiten rondom het probleem in kaart brengen

STAP 4 Inventariseren van mogelijke oplossingen
STAP 5  Benoemen van de argumenten (rationeel én emotioneel) die voor of tegen 

de oplossingen spreken
STAP 6  Afweging van argumenten en mogelijke resultaten van oplossingen

STAP 7 Keuze maken uit de oplossingen 
STAP 8 Afspraken maken over het uitvoeren van de beslissing
STAP 9 Totaaloverzicht geven van afspraken, keuzes en proces rondom het probleem
 STAP 10 Planning van tussentijdse evaluatie

Alvorens de stappen nader toegelicht worden volgt eerst een praktijkvoorbeeld van deze 
consensusmethode. Het voorbeeld is een casus15 dat aangeeft hoe men met elkaar tot een 
oplossing komt en waar ruimte is om de gevoelens daarin een rol te laten spelen. De casus 
is een voorbeeld van een  probleem, waarbij snel handelen verlangd wordt. Vooraf aan de 
casus was al formeel overleg geweest tussen zorgverleners en ouders waarin beide partijen 
hun zorgen al hadden gedeeld. 
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STAP 1: Benoemen en erkennen van het probleem

  Krista slaapt zeer onrustig en is gedurende lange tijd wakker. Wanneer ze wak-
ker is gaat ze op zoek in haar kamer naar allerlei spulletjes. Ze is dan onrustig en 
gooit uit frustratie ook met dingen uit haar kamer. De slaapdienst moet voort-
durend alert blijven. Hierdoor ontstaat er een waakdienst, wat weer drukt op de 
zorguren van overdag. 

  Krista is overdag erg moe en prikkelbaar. Wordt snel boos, gooit dan met stoelen 
en knijpt en slaat zorgverleners en medebewoners. Er moet snel een oplossing ge-
zocht worden, omdat men Krista onder een spiegel vond die van een kast gevallen 
was. Levensgevaarlijk. 

STAP 2: Benoemen van de gevoelens die veroorzaakt worden door het probleem 

  Zorgverleners en medebewoners worden bang van Krista. Zorgverleners maken 
zich zorgen dat Krista wat overkomt. Voor Krista is dat erg, maar ook maken 
zij zich ongerust dat zij dan aansprakelijk zijn voor letsel. De manager is bang 
dat de zorguren van overdag niet gerealiseerd kunnen worden, wanneer er 
een waakdienst moet komen. De manager voelt zich onzeker, omdat zij net is 
aangesteld in deze regio. Ouders zijn boos, bang en verdrietig. Boos omdat het 
allemaal zo goed ging, maar door een overheidsmaatregel moest er wat veran-
deren, waardoor Krista nu onrustig is. Bang zijn ze dat het verleden zich weer 
herhaald, waarin Krista niet begrepen werd. Ze zijn ook bang dat Krista niet te 
handhaven is op de plek waar zij zich zo thuis voelde. Het doet ouders pijn om 
te horen dat mensen bang van hun dochter zijn. Het liefst willen ze weer terug 
naar de situatie van vroeger, zodat Krista weer de rust vindt en dat anderen hun 
dochter weer kunnen zien als een lieve vrouw met gebruiksaanwijzingen. 

STAP 3: De feiten rondom het probleem in kaart brengen

  Krista heeft ca. 15 jaren in een zgn. Zweedse band geslapen. Dit om er voor te 
zorgen dat ze zo gedwongen zou worden  om de rust in bed weer te vinden. 
Voor ouders is dat een zeer moeilijke beslissing geweest in die tijd. Vanaf de 
eerste nacht voelde die band echter voor Krista vertrouwd. Zij gaf vanaf de 
eerste dag zelf aan dat ze die band om wilde hebben. Voorheen was al gepro-
beerd middels medicatie haar slaap-nachtritme te normaliseren, maar dat had  
geen succes gehad. Al die jaren had men gezocht naar mogelijkheden zodat zij 
overdag minder geprikkeld was en ’s nacht de rust kon vinden. 

  Krista vond door die band de rust. Ook de ouders hadden er vrede mee doordat 
zij zagen dat  hun dochter het prettig vond.
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  Omdat de overheid de Zweedse band verbiedt en alleen in uiterste nood toelaat, is 
er voor gekozen om het te proberen zonder Zweedse band. Alles in het kader van 
‘ban de band’ en ‘drang naar minder dwang’. Dit is gebeurd met toestemming van de 
ouders, alhoewel ouders na een aantal maanden wel problemen voorzagen.

  Ouders zijn wettelijk vertegenwoordiger. De zorgorganisatie is wettelijk verplicht zich 
te houden aan overheidsmaatregelen om erkend te worden door het zorgkantoor. 

  Krista heeft last van epilepsie, een niet ontwikkelde hersenhelft en een niveau van 1,5 
jaar. Ze is 23 jaar, kan niet praten en heeft een aantal gebaren zich eigen gemaakt. 

  Krista woont sinds vier jaar in deze situatie. Voor de duidelijkheid voor Krista heeft 
ze sinds die tijd niet meer thuis geslapen. 

  
STAP 4: Inventariseren van mogelijke oplossingen

  Inbreng van ouders: 
 A Hergebruik van Zweedse band
 B  Kamer aanpassen zodat er een aparte slaapkamer komt waar het bed kan staan en 

een beetje loopruimte ernaast is, indien nodig deur tijdelijk gesloten 

  Inbreng van zorgverleners: 
 C  Medicatie toedienen zodat zij ’s nachts slaapt
 D  Bedhek plaatsen en verhogen zodat ze niet meer uit bed kan haar kamer leegha-

len zodat er geen spullen zijn waar mee gerommeld kan worden
 E  Gedragskundige raadplegen en om advies vragen rondom agressief gedrag van 

Krista naar zorgverleners en bewoners

STAP 5:  Benoemen van de argumenten (rationeel én emotioneel) die voor of 
tegen de oplossingen spreken

 A Hergebruik van band:
	 	 •	 	Voor:		 Heeft	al	15	jaar	goed	gewerkt,	voelt	vertrouwd	voor	Krista
	 	 •	 	Voor:		 Snelste	oplossing	van	alle	problemen
	 	 •	 	Tegen:		Zweedse	band	is	een	BOPZ-maatregel	en	verplicht	een	waakdienst
    – Erg grote belasting op zorguren overdag voor alle bewoners
    – Erg grote belasting op werkdruk zorgverlening
	 	 •	 	Tegen:			Overheid	geeft	pas	toestemming	wanneer	alle	andere	maatregelen	 

uitgeprobeerd zijn
	 	 •	 	Tegen:			Krista	heeft	ooit	knel	gezeten	in	band	tijdens	de	weekendopvang.	 

Dat had haar fataal kunnen zijn.  
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 B Kleine slaapkamer maken: 
	 	 •	 	Voor:		 Het	beperkt	haar	in	het	ronddolen
	 	 •	 	Voor:		 Vindt	eenvoudiger	haar	bed	terug
	 	 •	 	Voor:		 Een	gebruiksvriendelijke	oplossing	dat	normaal	‘lijkt’
	 	 •	 	Tegen:		Een	kleine	ruimte	dat	erg	benauwend	kan	zijn
	 	 •	 	Tegen:		De	deur	op	slot	is	ook	een	vrijheidsbeperkende	maatregel
	 	 •	 	Tegen:		Kost	veel	geld
	 	 •	 	Tegen:		Duurt	te	lang	voordat	een	oplossing	er	is

 C Medicatie toedienen: 
	 	 •	 	Voor:		 Direct	toe	te	dienen
	 	 •	 	Voor:		 Vraagt	verders	geen	aanpassingen
	 	 •	 	Voor:		 Komt	tegemoet	aan	de	overheidsmaatregel	om	de	band	te	weren
	 	 •	 	Tegen:			Ouders	worden	boos	omdat	het	dan	meer	gaat	om	de	maatregel	dan	om	

het welzijn van hun dochter
	 	 •	 	Tegen:		Geen	garantie	welke	medicatie	de	juiste	is
	 	 •	 	Tegen:			Een	slaapmiddel	is	enkel	voor	het	begin,	niet	om	de	hele	nacht	door	te	

kunnen slapen
	 	 •	 	Tegen:		Het	verleden	leert	al	dat	dat	niet	werkt
	 	 •	 	Tegen:		Duurt	te	lang	voordat	de	juiste	medicatie	is	ingesteld

 D Verhoogd bedhek plaatsen: 
	 	 •	 	Voor:		 Krista	blijft	zo	altijd	in	bed
	 	 •	 	Voor:		 Eenvoudig	te	realiseren
	 	 •	 	Tegen:	Ook	een	vrijheidsbeperkende	maatregel
	 	 •	 	Tegen:	Moet	wel	erg	hoog	zijn	zodat	Krista	er	niet	over	heen	klimt
	 	 •	 	Tegen:		Oogt	als	een	kooi	

 E Kamer leeghalen: 
	 	 •	 	Voor:		 Snelle	oplossing
	 	 •	 	Tegen:		Haar	kamer	is	meer	dan	een	slaapzaal
	 	 •	 	Tegen:		Nog	erg	veel	ruimte	om	te	dolen	
	 	 •	 	Tegen:		Geen	eigen	plek	meer	met	haar	privéspulletjes

 F Gedragskundige raadplegen: 
	 	 •	 	Voor:		 Twee	weten	meer	dan	één
	 	 •	 	Tegen:		Niet	direct	een	oplossing
	 	 •	 	Tegen:			Weerstand	van	ouders	omdat	ze	bang	zijn	weer	in	diezelfde	molen	 

van onbegrip te komen
	 	 •	 	Tegen:			Weerstand	van	ouders	omdat	agressie	alles	te	maken	heeft	met	te	 

weinig nachtrust. Een gedragskundige kan daar niets aan veranderen. 
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STAP 6: Afweging van argumenten en mogelijke resultaten van oplossingen
 
 A  Hergebruik van Zweedse band: 
   Mag niet meer of Krista zou weer thuis moeten slapen
  B  Aparte slaapkamer maken:
    Kan een oplossing zijn, wanneer de kamer niet helemaal dicht gemaakt wordt.  

Wat gebeurt er in de tussenliggende tijd tot realisatie? 
 C  Medicatie toedienen:
   Geen optie omdat ouders erg afwijzend daar tegenover staan
 D Verhoogd bedhek plaatsen:
   Is een idee, maar dan is een aparte slaapkamer toch vriendelijker
 E Haar kamer leeghalen: 
   Kan tijdelijk een oplossing zijn, maar niet blijvend
 F Gedragskundige raadplegen:
     Kan geen kwaad om nog eens mee te laten kijken zodat er voor Krista ook over-

dag weer rust komt. Eerst wordt geprobeerd het probleem van de nachtrust op  
te lossen, om dan een gedragskundige te benaderen. 

STAP 7: Keuze maken uit de oplossingen 

  Er wordt gezamenlijk gekozen om de slaapkamer te realiseren. Ouders kennen 
mensen die dat snel kunnen maken. De manager kijkt op welke manier het gefi-
nancierd kan of moet worden. In de tussenliggende tijd wordt de kamer leeg ge-
haald. Mocht Krista nog niet tot rust komen, dan komt Krista tijdelijk thuis slapen 
in de Zweedse band. 

STAP 8: Afspraken maken over het uitvoeren van de beslissing

  Ouders benaderen een timmerman. Binnen een week kon de slaapkamer gereali-
seerd worden. De deur werd gehalveerd en de wand voorzien van slagvast glas. 

  De manager informeert over de financiering en weet dezelfde dag nog te vertellen 
dat het bekostigd wordt vanuit de AWBZ. 

  Er wordt afgesproken om gedurende de periode dat Krista nog geen slaapkamer 
heeft om een waakdienst te draaien. 

  De coördinerend begeleider ligt de andere medewerkers in over de afspraken.  
De kamer wordt dezelfde dag nog leeggehaald.

  Ook wordt afgesproken om in het volgend teamoverleg de situatie te bespreken 
en te evalueren. 

  De coördinerend begeleider neem contact op met de gedragskundige om een geza-
menlijke afspraak te maken voor een mutidisciplinair overleg waar ouders, de gedrags-
kundige, de coördinerend begeleider, de manager en de BOPZ-arts aanwezig is. 
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STAP 9: Totaaloverzicht geven van afspraken, keuzes en proces rondom het probleem

  In het voorbeeld wat geschetst is, is deze stap niet meer opgenomen. 
  Voor de ouders is niets schriftelijk vastgelegd. Er is enkel een interne rapportage. 

Om te weten of de afspraken en beeldvorming rondom het proces voor iedereen 
hetzelfde is, is het zinvol om dat wel te doen. 

  Een kort schriftelijk overzicht van de afspraken is natuurlijk ook wenselijk. 
  Zaak is dat iedereen zich kan vinden in de gekozen oplossing en dat er aan ge-

werkt wordt. Wellicht dat schriftelijke rapportage dan ook minder van belang is. 

STAP 10: Planning van tussentijdse evaluatie

  Er is afgesproken om na de vakantieperiode, 2 maanden na de realisatie van de 
slaapkamer, met elkaar te evalueren. Praktijk wijst echter uit dat zorgverleners en 
ouders elkaar voortdurend bevragen en op de hoogte houden van de nachtrust en 
het welbevinden van Krista overdag. Daags nadat de slaapkamer was gerealiseerd 
werden de ouders gebeld en verteld  dat Krista heerlijk geslapen had. Zelfs de tim-
merman was extra trots op zijn klus toen hij dit hoorde van de ouders. 

  Het praktijkvoorbeeld geeft aan dat de consensusmethode een manier is van syste-
matisch reflecteren op basis van rationele en emotionele argumenten. Tegelijker-
tijd laat het zien dat het ook een werkwijze is waarin het vanzelfsprekend is om 
alle betrokkenen te raadplegen, ook en wellicht zelfs als zaken urgent zijn. 

 De 10 stappen naar consensus worden hieronder nog eens nader toegelicht. 

3.2 Toelichting op de 10 stappen van de consensusmethode

STAP 1: Benoemen en erkennen van het probleem

	Wanneer	mensen	vast	lopen	of	tegen	grenzen	van	hun	kunnen	aanlo-
pen, dan helpt het om dat met anderen te delen. Door een probleem te 
benoemen wordt ook erkend dat het de moeite waard is om daar over 
met elkaar van gedachten te wisselen. Niet alleen het probleem wordt 
erkend, maar ook de mensen die het als probleem ondergaan  worden 
hierdoor gezien en gehoord. Het is natuurlijk een open deur om te stel-
len dat alle betrokkenen, indien het kan, aanwezig dienen te zijn.

 Met elkaar in gesprek gaan over een probleem leidt tot verschillende 
inzichten. Die inzichten kunnen er toe leiden dat het zinvol is om het 
vraagstuk gezamenlijk aan te pakken of wellicht kan het er toe leiden 
dat de moeilijkheid toch minder groot is, dan dat het zo ervaren wordt. 
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STAP 2: Benoemen van de gevoelens die veroorzaakt worden door het probleem 

	 	Wanneer	zich	problemen	voor	doen	die	mensen	moeilijk	kunnen	oplossen	of	waar	
geen eenduidig antwoord op is, dan worden mensen onzeker. Mensen raken de 
grip kwijt op hun handelen en/of hun omgeving. Dat gaat gepaard met diverse 
gevoelens. Los van het zoeken naar oplossingen, is het goed om te beseffen wat 
het	probleem	met	mensen	doet.	Wat	voor	de	ene	mens	een	groot	probleem	is,	is	
voor de ander misschien routine. 

	 	Wat	voor	de	ander	routine	is,	hoeft	niet	tegelijkertijd	te	betekenen	dat	dat	ook	de	
goede	manier	is	om	het	probleem	op	te	lossen.	Wanneer	mensen	gevoelens	kun-
nen delen en die ook kunnen plaatsen in het juiste perspectief van het probleem, 
dan doet dat recht aan de feitelijkheid van het probleem, maar ook recht aan 
ieders staan in het leven. Op die manier wordt er gewerkt aan een basis van gelijk-
waardigheid en begrip om met elkaar het probleem te gaan verkennen. 

Stap 1 en 2 kunnen samen het voorproces vormen van de consensus-methode. Stap 3 
kan dan door partijen apart uitgezocht worden en ingebracht worden om vervolgens 
verder te gaan met het inventariseren van mogelijke oplossingen, benoemen en afwe-
gen van argumenten.

STAP 3: De feiten rondom het probleem in kaart brengen

		 	Wanneer	het	probleem	geschetst	is	en	de	daarbij	vrij-
komende gevoelens benoemd en eventueel bereflecteerd, 
dan  is de volgende stap om alle feiten op een rij te krijgen. 

  Wat	zijn	de	gegevens	waar	je	rekening	mee	te	houden	hebt	als	je	het	probleem	verder	
gaat bespreken. Je kunt daarbij denken aan juridische, medische, financiële, histori-
sche, levensbeschouwelijke, relationele en persoonlijke gegevens. Al die gegevens zijn 
bepalend in de afweging welke oplossing voor het probleem het meest passend is.

 
STAP 4: Inventariseren van mogelijke oplossingen

  Door alle betrokkenen worden oplossingen voorgesteld. Het gaat hierbij alleen 
om inventariseren, los van argumenten en vooroordelen. In deze stap is het van 
belang dat men op een creatieve manier kan zoeken naar oplossingen, los van 
kaders, gewoontes, gevoelens, waarden en normen. Op die manier wordt het 
vrije denken bevorderd, waardoor nieuwe mogelijkheden en kansen gecreëerd 
worden. Tegelijkertijd komen mensen in een proces waar ook hun gevoelens de 
ruimte krijgen mee te gaan in andere denkrichtingen. Juist het creatieve denken 
maakt dat het probleem minder problematisch wordt, omdat mensen ontdekken 
dat er mogelijkheden zijn, ook al zijn ze of lijken ze niet realistisch.    
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STAP 5:  Benoemen van de argumenten (inhoudelijke én emotionele) die voor of tegen de 
oplossingen spreken

  Bij elke aangedragen oplossing worden argumenten geplaatst die voor of tegen 
de oplossing spreken. Dit kan op basis gebeuren van de feiten die op tafel liggen 
of op basis van nieuwe gegevens die boven tafel zijn gekomen. Ook persoonlijke 
waarden en normen, die nog niet eerder genoemd zijn, kunnen gevoelsmatige 
argumenten zijn die voor of tegen de oplossing spreken. 

 
STAP 6: Afweging van argumenten en mogelijke resultaten van oplossingen

  De 6e stap zorgt ervoor dat de argumenten en mogelijke 
gevolgen van de oplossingen naast elkaar worden 
gezet. Op basis daarvan wordt een overzicht gemaakt 
van de kansrijke en kansarme oplossingen. 

Afhankelijk van de urgentie of de complexiteit van het probleem kan men er voor  
kiezen om de keuzestap (7) uit te stellen of juist direct te nemen. Er later op terug 
komen maakt dat het mensen de gelegenheid geeft om daar over na te denken en 
te wennen aan mogelijke oplossingen. Dat geeft ook ruimte aan de emoties die met 
sommige oplossingen verband houden. Doorgaan naar de volgende stap getuigt van 
daadkracht. Beide aspecten zijn niet onbelangrijk.  

STAP 7: Keuze maken uit de oplossingen 

  Men neemt nu beslissingen over welke oplos-
sing of oplossingen gekozen worden. Het kan 
zijn dat meerdere oplossingen of een combi-
natie daarvan opgepakt kunnen worden voor 
het probleem, omdat een probleem zelden op 
zichzelf staat. 

STAP 8: Afspraken maken over het uitvoeren van de beslissing

  Met betrokkenen worden afspraken gemaakt wie, wat, hoe en wanneer gaat 
uitvoeren. 
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STAP 9: Totaaloverzicht geven van afspraken, keuzes en proces rondom het probleem

  Als controle dat iedereen zich kan vinden in de gang van zaken en de uitkomst 
wordt het proces rondom het probleem, de keuzes en de afspraken overzichtelijk 
weergegeven. De afspraken kunnen daarna schriftelijk worden vastgelegd. 

STAP 10: Planning van tussentijdse evaluatie

  Als laatste wordt een afspraak gepland om met elkaar te kijken of de oplossingen 
ook het beoogde resultaat hebben, of dat er tussentijds toch nog iets bijgesteld 
moet worden. 
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Tenslotte

Samenwerken vraagt van alle partijen een inzet die niet altijd eenvoudig is. Het kan plezier 
geven, maar kan mensen ook frustreren. Het is de kunst om in het belang van de cliënt, 
maar ook in het belang van familie en zorgverleners, op een professionele manier de sa-
menwerking te stimuleren. Elk succes van samenwerken is een stimulans om daarmee ver-
der te gaan of opnieuw op te pakken. De verschillende illustraties en de daarbij behorende 
consensusmethode kunnen professionals daarbij helpen. Het is meer dan de moeite waard 
om	elkaar	daarbij	te	helpen.	Want16 : 

16 Gedicht van Paul van Vliet, als wij niet meer geloven

Als wij niet meer geloven dat het kan
Wie dan wel?
Als wij niet meer vertrouwen op houen van
Wie dan wel?
Als wij niet meer proberen
Om van fouten te leren
Als wij ’t tij niet keren
Wie dan wel?

Als wij niet meer zeggen hoe het moet
Wie dan wel?
Als wij niet meer weten wat er toe doet
Wie dan wel? 
Als wij er niet in slagen
De ideeën aan te dragen
Voor een kans op betere dagen
Wie dan wel? 

Als wij niet meer geloven dat het kan
Wie dan wel? 
Als wij er niet mee komen, met een plan
Wie dan wel? 
Als wij er niet voor zorgen
Dat de toekomst is geborgen
Voor de kinderen van morgen
Wie dan wel? 
Als wij onszelf niet dwingen
Een gat in de lucht te zingen
Waar zij in kunnen springen
Wie dan wel? 
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Lesprogramma

In deze bijlage zijn ideeën voor  een lesprogramma en opdrachten opgenomen.
Het lesprogramma past binnen het kader van de beroepsprestatie: “Ondersteunen van 
het	sociale	systeem”	van	de	opleiding	Maatschappelijke	Zorg	niveau	4	of	in	een	cursus	
voor medewerkers van Dichterbij. Afhankelijk van de groep en de deelnemers moet het 
programma verder uitgewerkt worden en geconcretiseerd worden.

Het draagt bij aan de volgende competenties: 
Kunnen begeleiden, aandacht en begrip tonen, samenwerken en overleggen, ethisch en 
integer handelen, onderzoeken, vakdeskundig-heid toepassen en om kunnen gaan met 
verandering en aanpassingen.

De doelen van dit lesprogramma zijn dat deelnemers: 
•	 	gevoeligheid	ontwikkelen	voor	thema’s	die	te	maken	hebben	met		het	werken	in	de	

driehoek 
•	 	de	dilemma’s	leren	herkennen	die	te	maken	hebben	met	werken	in	de	driehoek	
•	 	dilemma’s	op	een	methodische	wijze	leren	analyseren	en	hanteren	
•	 	zich	bewust	zijn	van	de	keuzes	die	zij	maken	in	de	samenwerking	in	de	driehoek	en	

hun keuze kunnen verdedigen met argumenten
•	 	een	basishouding	van	‘samen	kom	je	dichterbij’	ontwikkelen	
•	 	de	koppeling	naar	de	praktijk	en	teams	in	het	beroepsveld	creëren	om	ook	binnen	het	

team waar zij werken het thema ‘samen werken in de driehoek’ onder de aandacht 
brengen

•	 	in	contact	treden	met	ouders	en	verwanten	van	cliënten	en	de	samenwerking	in	de	
driehoek onderzoeken 

•	 	ervaringen	delen	en	leren	van	ervaringen	uit	verschillende	werkomgevingen	waar	
gezocht wordt naar creatieve oplossingen 

Beginsituatie deelnemers:
Deelnemers van de cursus zijn leerlingen die stage lopen in het vierde leerjaar. Deelnemers 
kunnen ook  begeleiders zijn uit verschillende teams van de organisatie Dichterbij. Het 
kunnen woonbegeleiders zijn en activiteitenbegeleiders.

Noodzakelijke randvoorwaarden: 
•	 	Lokaal	met	computers
•	 	DVD	Filmportretten	“Samen	kom	je	dichterbij”	minstens	5	kopieën	(of	een	exemplaar	

voor iedere deelnemer)
•	 	PowerPoint	gedachtegoed		samen	kom	je	dichterbij.

BIJLAGE
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Globale opzet programma

Inleiding cursus:
•	 	Uitleggen	van	het	“gedachtegoed”	van	Samen	kom	je	dichterbij.
•	 	Voorbeelden	van	dilemma’s		in	de	samenwerking	bespreken,	vraag	voorbeelden	van	

deelnemers uit de praktijk.

Introductie leeropdracht in de eerste bijeenkomst: 
•	 	Er	wordt	gewerkt	met	groepen	van	3	a	4	personen.
•	 	De	DVD	filmportretten	is	uitgangspunt	voor	de	leeropdracht,	deelnemers	kunnen	kie-

zen uit de 6 filmportretten er is 1 portret die zij uitwerken in deze opdracht.
•	 	In	de	groep	bekijken	zij	de	fragmenten	van	een	filmportret	en	beantwoorden	zij	de	

vragen uit de opdracht. Daarna gaan zij op dezelfde manier te werk  met het andere 
fragment. 

•	 	Zij	hebben	voor	de	uitwerking	van	de	opdracht	in	het	totaal	60	minuten	de	tijd.
•	 	De	antwoorden	op	de	vragen	presenteren	de	groepjes	plenair	aan	de	klas,	tijdens	deze	

nabespreking is er ruimte voor discussie. 
•	 	Na	de	eerste	bijeenkomst	gaat	de	groep	uiteen	en	gaan	de	individuele	deelnemers	de	

praktijkopdracht uitwerken in het eigen team. Zij hebben hiervoor drie weken de tijd, 
de tweede bijeenkomst wordt na drie weken gepland

Tweede (en eventueel derde of vierde) bijeenkomst:
•	 	Deelnemers	presenteren	resultaten	van	de	praktijkopdracht	(per	deelnemer	15	minuten	

en 10 minuten nabespreken ervaringen en ideeën uitwisselen)

Leeropdracht bij filmportretten

Leeropdrachten: 
1)	 	Welke	thema’s	komen	in	dit	fragment	aan	bod	als	het	gaat	om	samenwerken	in	de	

driehoek. 

2)	 	Welke	dilemma’s	kom	je	rond	dit	thema	als	zorgverlener	tegen?	
 A Beschrijf de verschillende dilemma’s 
 B Kies een van de dilemma’s om verder uit te werken. 
 C Beschrijf de feiten en tegenstellingen  rondom dit dilemma. 
 D Gebruik dit dilemma in opdracht 3

3)	 	Op	welke	manier	ga	je	om	met	dat	dilemma?	
 A Beschrijf via de consensusmethode het proces om het dilemma aan te pakken.
 B  Maak een keuze wie deelneemt aan dat proces. Maak je keuze met argumenten 

duidelijk. 
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Praktijkopdracht:

1)  Bespreek in jouw team met minstens drie collega’s de relatie met ouders, welke  
positieve ervaringen hebben jullie, welke negatieve.

2)  Kies uit onderstaande thema’s een dilemma wat voor het team het meest herkenbaar 
is. Beschrijf op welke manier jullie het dilemma ervaren en welke keuzes jullie hierin 
gemaakt hebben. 

 
	 A	 Loyaliteit	tussen	ouder	en	kind	en	het	loslaten	
 B Elkaar nodig hebben en elkaar gebruiken 
 C Afhankelijkheid en macht 
 D Zelfregie en bescherming
 E Erkenning en afwijzing
 F Oplossingen en machteloosheid
 G Ruimte en belemmeringen
 H Emoties en functionaliteit
 I Formeel en informeel
	 J	 Waardering	en	afwijzing

3)  Onderzoek door middel van een interview de ervaringen van ouders en verwanten, 
welke	positieve	en	negatieve	ervaringen	hebben	zij?	Houdt	een	interview	met	minstens	
twee verschillende ouders of verwanten.

4)  Beschrijf welke thema’s in de relatie een rol spelen in de relatie, maak in het team een 
plan van aanpak met als doel de relatie in de driehoek te verbeteren. 

5)  Bereid een presentatie voor waarin je verslag van bovenstaande opdracht doet aan de 
klas tijdens bijeenkomst 2, je hebt voor deze opdracht 15 minuten de tijd.  

6)  Maak een reflectie: 
	 •	 Positieve	en	negatieve	effecten	van	de	opdracht.
	 •	 Mogelijkheden	en	belemmeringen	tijdens	het	proces.
	 •	 Leerpunten.	
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Opdracht beroepsprestatie “Ondersteunen van het sociale systeem”

De beschrijving van de beroepsprestatie is terug te vinden in de kernactiviteit “Onder-
steunen	bij	Wonen”	van	de	Opleiding	Maatschappelijke	zorg	niveau	3	en	4.	Deze	uit-
gave is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van de Stichting Cosortium Beroeps-
onderwijs	–	Zorg	en	Welzijn	en	uitgegeven	in	het	jaar	2008.	

Beschrijving van de opdracht:

Deze opdracht voer je uit in de BPV.

	 •	 	Je	informeert	en	adviseert	iemand	uit	het	sociale	systeem	van	drie	cliënten	over	
een thema waarbij de cliënt betrokken is. Je biedt mogelijkheden om een rol in de 
gedeeltelijke ondersteuning van de cliënt te spelen. Je rol wordt mogelijk groter of 
anders ingevuld. In deze periode worden competenties steekproefsgewijs beoor-
deeld. 

	 •	 	Je	schenkt	aandacht	aan:
  - de kwaliteit van de inhoud van de informatie
  - de wijze van communiceren
	 	 -	de	wijze	van	omgaan	met	het	sociale	systeem

Zie voor de gehele beschrijving van de beroepsprestatie de kernactiviteit  
“Ondersteunen bij wonen”.
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Dit les- en werkmateriaal is tot stand  
gekomen door samenwerking tussen  
ROC de Leijgraaf en ‘samen kom je dichterbij’. 

Veghel, Ottersum november 2010
Geert Meijer, docent ROC de Leijgraaf
Erick Mickers, geestelijk verzorger Dichterbij
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