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Proloog 

Het hotel is een organisatie in zelfbeheer die tijdelijk onderdak biedt aan 12 gasten/ bewoners. Alle 

deelnemers hebben ervaring met ontwrichtende levenssituaties (denk aan dakloosheid, psychiatrische 

of psychosociale problemen). Er werken ongeveer 30 deelnemers (met dezelfde achtergrond als de 

bewoners) die de organisatie draaiende houden. De taken zijn in clusters opgedeeld, zoals gastvrouw/ 

gastheer, keukenploeg, huishouding en receptie. Elk cluster heeft een of twee meewerkende 

voormannen/ vrouwen, die samen de kerngroep vormen. De kerngroep vergadert wekelijks. De 

deelnemersvergadering vindt een keer per maand plaats.  

De organisatie is in een impasse beland (zo vinden de ondersteuner en één van de kerngroepleden).  

Er zijn spanningen en conflicten zowel binnen de kerngroep als ook tussen de kerngroep en de 

deelnemers. Het geroddel van deelnemers over elkaar en over de kerngroep(leden) neemt toe. 

Deelnemers hebben het gevoel dat ‘zij’ , de kerngroep alles beslist. De kerngroep vindt dat de 

deelnemers het steeds maar laten afweten, waardoor zij, de kerngroepleden alsmaar meer dingen 

moeten doen. Deelnemers overtreden regels en er is onenigheid hoe om te gaan met degenen die de 

regels overtreden. De neiging om de problemen met protocollering op te lossen neemt toe: nieuwe 

regels, strenger schorsingsbeleid, aanscherping van aannamecriteria van gasten of deelnemers. 

Anderen willen zaken bespreekbaar maken, maar weten ook niet zo goed hoe. Bijvoorbeeld: als (een 

deel van) de kerngroep de kok wil aanspreken op diens ongewenst dominant gedrag, ondermijnt Riet, 

(ook kerngroeplid) de actie, door een bondje te sluiten met de kok en het probleem te bagatelliseren.   

Zij kan niet tegen confrontaties en conflicten en vermijdt deze eigenlijk altijd. Ook ontstaat er 

onenigheid tussen Paul, (ook kerngroeplid) en de ondersteunster. Zij merken dat zij niet meer op één 

lijn werken: de een verwijt de ander te grote betrokkenheid de ander de een te weinig weten van ‘hoe 

het is’. Paul gaat veel meer met de deelnemer mee door diens gevoel te herkennen en neigt tot het 

verleggen van grenzen, terwijl de professional juist denkt dat er wat meer afstand genomen moet 

worden.  

De spanningen in de kerngroep lopen op, maar worden niet besproken.  De  angst om de conflicten aan 

te gaan, ongewenst gedrag bespreekbaar te maken of elkaar aan te spreken op verantwoordelijkheden 

verstoren op dit moment  de samenwerking en ook onderlinge persoonlijke verhoudingen zowel binnen 

de kerngroep alsook ten aanzien van de deelnemers. Deelnemers worden minder/ niet meer betrokken 

bij het nadenken over oplossingen.   

Ook kerngroepleden laten het afweten. Op de dag dat er een belangrijke deelnemersvergadering 

gepland staan, sms’en twee kerngroepleden dat ze niet komen. 

De situatie spitst zich steeds meer toe, mede omdat de druk van buiten is toegenomen: met de invoering 

van de WMO-financiering voor dagbesteding wordt het naar verwachting lastiger om op dezelfde 

manier verder te werken als nu. Het is al aangekondigd dat de onkostenvergoedingen voor de 

deelnemers weg zullen vallen en dat mensen van buiten de gemeente niet meer in het hotel kunnen 

komen werken. Betekent: met minder mensen en minder geld verder gaan.  
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Bovenstaande casus is geconstrueerd naar aanleiding van verhalen van werkers van verschillende 

organisaties in zelfbeheer. In deze casus wordt zichtbaar tegen welk soort problemen professionals, 

ervaringswerkers en deelnemers in de samenwerking met elkaar aanlopen. Dit is het onderwerp van 

deze masterthesis.  

Van praktijkervaring naar onderzoek 

Onbewust is mijn onderzoek naar de samenwerking van professionals met ervaringswerkers in 

zelfbeheer begonnen in 1995 op het moment dat ik als medewerker van een ggz-instelling de opdracht 

kreeg om samen met cliënten een cliëntgestuurde artotheek op te zetten. Uiteindelijk heb ik de 

oprichting en het beheren van drie cliëntgestuurde organisaties mogen ondersteunen, waarvan de 

laatste tien jaar het Zorghotel Pitstop, naast mijn werk als docent bij de Hogeschool van Amsterdam 

(HvA).  

Bewust werd mijn onderzoek, toen ik in 2010 het idee opvatte een onderwijsmodule ‘ondersteunen 

cliëntgestuurde organisaties’ bij de HvA te ontwikkelen. Ter voorbereiding daarvan nodigde ik 

ondersteuners van organisaties in zelfbeheer uit om met enige regelmaat bij elkaar te komen met het 

tweeledige doel: intervisie en het inventariseren en expliciteren van de competenties die een 

ondersteuner nodig heeft. Na ongeveer tien bijeenkomsten en een evaluatie is deze groep gestopt. De 

belangen van de deelnemers lagen op dat moment te ver uit elkaar om door te gaan met intervisie, en 

de competenties van ondersteuners waren helder geworden. Deze kwamen overeen met wat er in 

eerder onderzoek naar cliëntgestuurde organisaties was beschreven, zoals ‘Cliënten zelforganisaties 

en hun professionele ondersteuning’ door Brinkman in 1998  en ‘Door cliënten gestuurd, onderzoek 

naar cliëntgestuurde projecten in Nederland’ door van Haaster & Vesseur in 2001.  

In de periode dat de bijeenkomsten met de ondersteuners plaats vonden, volgde in 2011 onderzoek 

naar organisaties in zelfbeheer door Huber & Bouwes  ‘Samensturing in de maatschappelijke opvang’ 

en ‘Nu leef je zelf’ door Boumans et al.,  en onderzoek van Croft  ‘The relational organization in practice: 

an organizational analysis of Second Story Respite House’ in hetzelfde jaar. In al deze onderzoeken 

worden de volgende kernelementen van de benadering van professionals in de samenwerking met de 

groep beschreven: de presentiebenadering,  gelijkwaardigheid,  actief op je handen zitten,  en flexibel 

kunnen inspelen op de steeds veranderende omstandigheden zonder professionele standaards te 

gebruiken in een lerende organisatie. 

In geen van de rapporten wordt aandacht besteed aan de samenwerking van de professional met de 

formele ervaringswerker. Ikzelf had deze samenwerking tot nu toe ook niet geproblematiseerd. Door 

de coachingsgesprekken met mijn opvolgster, ondersteunster bij Zorghotel Pitstop en door de 

verhalen van andere ondersteuners werd ik me toenemend bewust van de ingewikkeldheden in deze 

samenwerking. Nu ik graag kennis wil overdragen naar de toekomstige sociale professionals, ben ik blij 

dat ik de opdracht voor dit onderzoek gekregen heb. Nu kan, mag en moet ik onderzoeken welke 

kansen en risico’s besloten liggen in de samenwerking tussen professional en ervaringswerker in 

organisaties in zelfbeheer.  
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Abstract 

This study is consistent with the second phase of the WMO-werkplaats Amsterdam1 and builds on 

previous research on consumer-run organizations. The question is how professional social workers 

collaborate with formal peer workers in consumer-run organizations. The aim is to generate 

knowledge about values, tensions and action potential that professionals and peer workers experience 

when working together. 

Literature study shows that consumer-run organizations can act as enabling niches by giving clients 

and professionals space to experiment with new ways of collaborating to promote personal and social 

rehabilitation and empowerment of the participants. Therefore, the dynamic of consumer-run 

organizations is coherent with the goals of the Social Support Act (WMO) that has been introduced by 

the Dutch government. In order to truly empower participants it is essential that they are given the 

opportunity to take on leadership roles and to contribute to the collective management of the 

organization. 

The empirical research has led to the conclusion that a paradox arises as participants develop 

leadership roles: The candidates for leading positions tend to be selected because of their vision and 

ability to get things done. However, the moment they end up in formal positions as peer-workers and 

can have influence on the development of others the role expectation changes. Initially, they took and 

got increasingly power, but now they have to let go of their power in order to facilitate the 

empowerment of other participants. That means that these formal peer-workers have to switch from 

leadership skills to supporting skills, and that switch can lead to insecurities and internal role-conflicts. 

The social professionals on the other hand are used to focus on promoting and monitoring the 

collective responsibility of the group by exploring collaborative participation. Now that formal peer-

workers have been given an equal position, social professionals must also be able to relate to a 

colleague who has as much impact on the group as they have but who does not necessarily have the 

skills that are needed for this supporting role. 

The study shows that it is the social professionals who seem to have to be clear about role 

expectations, and who also have to influence and support peer-workers in their process of becoming 

a skilled supporter. This task may require new collaborating expertise from social professionals which 

they have to develop in the process of working together with the peer-worker. 

It is recommended that professional workers and peer-workers permanently keep in touch with 

colleagues from other consumer-run organizations as to exchange experiences concerning their 

cooperation processes. Professionals and peer-workers could also benefit from a “tandem-training” 

that aims at supporting and guiding the exploration of collaboration capacities. This development 

could be monitored and be supported by exemplary action research in order to gain more knowledge 

about the cooperation process between social professionals and formal peer-workers. 
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Samenvatting 

Met deze thesis wordt een bijdrage geleverd aan kennis over een tot nu toe weinig belicht onderwerp: 

de samenwerking van professionals met formele ervaringswerkers in organisaties in zelfbeheer. Het 

onderzoek sluit aan bij de tweede fase van de WMO werkplaats Amsterdam1 en bouwt voort op eerder 

onderzoek naar organisaties in zelfbeheer. De vraag is hoe er binnen deze praktijken in samensturing 

vorm gegeven wordt aan herstel en empowerment en welke kennis, vaardigheden en condities de 

betrokkenen hiervoor nodig hebben. De focus in deze masterthesis ligt bij de samenwerking van de 

sociale professional met de formele ervaringswerkers in deze organisaties.  

Context en urgentie 

Voortkomend uit de democratiseringsbeweging in de zestiger en zeventiger jaren staan organisaties in 

zelfbeheer in de huidige maatschappelijk ontwikkeling van verzorgingsstaat naar 

participatiesamenleving meer dan ooit in de belangstelling. In deze transitie maken participatie en 

empowerment, zelfregie en zelfsturing deel uit van een nieuw en kritisch paradigma waarin de 

hiërarchische (top-down) relaties tussen professionals en ‘doelgroepen’ dienen worden ingeruild voor 

participatieve en dialogische (bottom-up) benaderingen. Organisaties in zelfbeheer sluiten hierbij 

naadloos aan.  Zij kunnen fungeren als enabling niches, waarin cliënten en professionals vrije ruimte 

hebben om te experimenteren met nieuwe manieren van samenwerken ter bevordering van het 

persoonlijk en maatschappelijk herstel en empowerment van de deelnemers. Organisaties in 

zelfbeheer bieden daarmee een proeftuin voor cliënten, professionals en ook zorg- en 

welzijnsorganisaties, waarin de kansen en risico’s die met de uitvoering gepaard gaan verkend kunnen 

worden.  

In rapporten over organisaties in zelfbeheer (Brinkman, 1998; Haaster & Vesseur, 2001; Brown, 2005; 

Huber & Bouwes, 2011; Boumans, Muusse, Planije, & Tuynman, 2012; Croft, 2012) wordt veel 

aandacht besteed aan de groepsdynamiek en de rolontwikkeling en de betekenis daarvan voor het 

empowerment van de deelnemers. Empowerment in zelfbeheer vindt plaats als alle deelnemers 

leiderschapsrollen kunnen innemen (Segal, Silverman, & Temkin, 2013). Door wederzijdse steun en 

door de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het besturen van de organisatie worden zij eigenaars 

van de problemen en de oplossingsmogelijkheden. In deze samenwerking (her)ontdekken ze hun 

talenten en krachten en hervinden ze hun gevoel van eigenwaarde doordat ze gezien worden, ertoe 

doen, en gewaardeerd worden om wie ze zijn. In de samenwerking met anderen kunnen zij nieuwe 

sociale competenties en identiteit ontwikkelen (Croft, 2012; Brown, 2005). Echter wanneer er weinig 

leiderschapsrollen te vergeven zijn (zoals in een grote groep/ grootschalige organisatie vaak het geval 

is), kunnen andere deelnemers minder profiteren van de empowerende werking (Brown & Lucksted, 

                                                           

1 Voor meer informatie over de wmo werkplaats Amsterdam zie: www.wmowerkplaats.nl/Amsterdam  

http://www.wmowerkplaats.nl/Amsterdam
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2010).  Het vergroten van de macht van het ene individu kan leiden tot het beperken van het 

empowerment van andere deelnemers (MacNeil & Mead, 2005; Brown, 2005).   

Organisaties in zelfbeheer zijn van oorsprong gebaseerd op collectieve verantwoordelijkheid en 

collectief beheer van cliënten in gelijke posities en worden ondersteund door een sociale professional 

die in dienst is van die cliënten.  Echter in de meeste voorzieningen in zelfbeheer verwerven sommige 

deelnemers een formele positie als ervaringswerker, wel of niet in betaalde dienst, waarin zij meer 

macht hebben en invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van de individuele deelnemers en de 

groep. De professionals hebben nu formele ervaringswerkers naast zich waartoe zij zich moeten 

verhouden als ondersteuner én als collega. 

In de genoemde onderzoeksrapporten wordt de rol van de professionals in de samenwerking met de 

groep cliënten beschreven. In geen van de rapporten wordt aandacht besteed aan de samenwerking 

van de professional met de ervaringswerker in organisaties in zelfbeheer.  

Doelstelling en onderzoek  

Doel van dit onderzoek is kennis te genereren over de waarde, spanningen en handelingsalternatieven 

die de professionals en ervaringswerkers ervaren in hun samenwerking. Om dit doel te bereiken is een 

exemplarisch handelingsonderzoek (Boog, 2008) uitgezet. Daartoe is literatuurstudie gedaan en zijn 

zes (exemplarische) organisaties geselecteerd die voldeden aan de volgende beschrijving:  

Organisaties die gestuurd worden door de cliënten zelf, ondersteund worden door een sociale 

professional, een deelorganisatie vormen in een zorg- of welzijnsinstelling, het langer dan een 

jaar goed doen en een tijdelijke woonfunctie hebben voor cliënten.  

Van deze organisaties zijn de professionals en ervaringswerkers uitgenodigd om mee te doen aan het 

onderzoek. Voor de selectie van de organisaties is gebruik gemaakt van documentanalyse (eerdere 

onderzoeksrapporten over organisaties in zelfbeheer in Nederland, de sites van de organisaties en 

(mail)contact met vertegenwoordigers van de organisaties).  

Het exemplarische handelingsonderzoek kent drie fasen: een themafase, een kristallisatiefase en een 

exemplarische fase. In de themafase is de professionals en ervaringswerkers van deze voorzieningen 

gevraagd persoonlijke (ervarings-) verhalen met betrekking tot de samenwerking in te brengen 

(casuïstiek), wat door twee professionals en een ervaringswerker via de mail is gebeurd. Er is een 

participerende observatie gedaan tijdens een bewonersvergadering in het vriendenhuis Velp, er heeft 

een consultgesprek plaats gevonden met de professional en een ervaringswerkster van zorghotel 

Pitstop en er zijn twee oprichters van organisaties in zelfbeheer geïnterviewd. Elke keer dat er een 

nieuw verhaal was verzameld, bijvoorbeeld een interview was afgenomen of een dagdeel is 

geparticipeerd, werd de verzamelde (via geluidsopnames of veldnotities geregistreerde)  informatie 

uitgewerkt in de vorm van een transcript of verslag en vervolgens geanalyseerd in het 

onderzoeksteam. 
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Uit de verzamelde verhalen zijn de kwesties geïdentificeerd die spelen in de samenwerking in 

zelfbeheer: de impact van hiërarchische structuren, rolontwikkeling een competenties van 

ervaringswerkers  op het empowerment van de deelnemers.  

In de kristallisatiefase van het exemplarisch onderzoek worden de thema’s die aangedragen zijn verder 

uitgediept. Daarvoor is een ‘themamiddag’ georganiseerd, waarin volgens de responsieve evaluatie 

(Abma & Widdershoven, 2006)  gewerkt werd: eerst kwamen ervaringswerkers en professionals in 

twee afzonderlijke homogene groepen bij elkaar en vervolgens samen in een heterogene groep. Ook 

van deze bijeenkomsten zijn geluidsopnames gemaakt die werden getranscribeerd. De analyse van de 

resultaten van de twee onderzoeksfasen is in een concept onderzoeksrapport verwerkt dat aan de 

respondenten van het onderzoek is toegestuurd. In een validatiebijeenkomst met de respondenten is 

gecheckt in hoeverre de deelnemers de resultaten in het rapport herkenden en heeft een verdere 

verdieping op de analyse plaats gevonden. De exemplarische fase is in het kader van dit onderzoek 

niet uitgevoerd.  

Bevindingen: 

De samenwerking van de professional met de ervaringswerker wordt bepaald door de context van de 

organisatie in zelfbeheer en is niet los te zien van de waarden van zelfbeheer en de kwesties die spelen 

in deze organisaties. Essentiele waarden in zelfbeheer zijn volgens de respondenten: 

gelijkwaardigheid, vrijheid, veiligheid en collectieve verantwoordelijkheid. Deze waarden dragen 

volgens hen bij aan het empowerment van de deelnemers. De kwesties die spelen hebben te maken 

met (machts-)structuren in de groep,  de rolontwikkeling en competenties van de ervaringswerkers en 

de invloed van deze drie elementen op elkaar. Gebleken is dat in organisaties in zelfbeheer 

machtsongelijkheid kan ontstaan, mede door een roldifferentiatie die uitmondt in hiërarchische 

(machts-)structuren en door de manier waarop ervaringswerkers die formele leiderschapsrollen 

krijgen, deze invullen. Het ontstaan van machtsongelijkheid ondermijnt de waarden en daarmee het 

empowerment van de deelnemers van organisaties in zelfbeheer.  

De ervaren waarde in de samenwerking  

Hoewel er niet expliciet is gevraagd naar de ervaren waarde voor elkaar, is uit de resultaten op te 

maken in hoeverre professionals en ervaringswerkers de samenwerking met elkaar waarderen. 

Ervaringswerkers spreken vrij negatief over professionals. Daarmee blijken zij echter niet de 

professional te bedoelen die ondersteuner is van hun organisatie in zelfbeheer, maar de professionals 

waarmee zij in reguliere voorzieningen en zorginstellingen te maken hebben (gehad). De ondersteuner 

in hun eigen zelfbeheerde voorziening noemen zij ‘mijn collega’ of bij zijn of haar naam, duidelijk vanuit 

een gevoel van wederzijdse betrokkenheid en waardering. De ervaringswerkers ervaren hen als 

collega’s die goed luisteren en zich gelijkwaardig opstellen naar alle deelnemers. Zij waarderen aan 

hen dat deze voorbeeld zijn in het bespreekbaar maken van kwetsbaarheden, spanningen en conflicten 

en dat zij aanjager zijn in het bewaken van de waarden van zelfbeheer. Professionals waarderen in 

ervaringswerkers dat deze het perspectief ‘van de straat’, van de leefwereld inbrengen en hun eigen 
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oplossingsstrategieën hebben (anders dan de agogische van de professionals) die ook werken. 

Professionals en ervaringswerkers vinden dat zij van elkaar (elkaars verschillende perspectieven) 

kunnen leren.  

Spanningen in de samenwerking van ervaringswerkers met de groep 

In de meeste voorzieningen ontstaat een zekere roldifferentiatie en functiestructuur (hoe groter de 

schaal hoe uitgebreider), vorm gegeven in een hiërarchische ordening, waardoor de besluitvorming en 

daarmee de zeggenschap over de organisatie bij een kleine (kern)groep van ervaringswerkers komt te 

liggen. Het collectief, de organisatie heeft er baat bij dat de zaken dankzij deze kerngroep goed 

verlopen. Echter deze ervaringswerkers worden op gegeven moment geconfronteerd met deelnemers 

die zich aan verantwoordelijkheden onttrekken en/ of zich niet aan afspraken houden. Veelal reageren  

ervaringswerkers hierop met controle verhogen, regels aanscherpen en autoriteit inzetten, dus het 

innemen of versterken van een hiërarchische machtspositie ten opzichte van de deelnemers. Een 

andere reactie is zich terugtrekken, het af laten weten. Beide reacties lijken ertoe te leiden dat de 

algehele dynamiek en sfeer van de organisatie verslechtert, er subgroepen ontstaan die zich af zetten 

tegen de kerngroep en tegen elkaar, er geroddeld wordt en gemanipuleerd. Deze elkaar versterkende 

mechanismen leiden tot spanningen en het verlies van collectief gedragen verantwoordelijkheid en 

eigenaarschap.  

Spanningen in de rolontwikkeling van de ervaringswerkers  

Ervaringswerkers in organisaties in zelfbeheer groeien van gast/ bewoner via participerende 

deelnemer en taakvrijwilliger naar een formele positie als ervaringswerker. In hun rolontwikkeling 

blijken deze ervaringswerkers geconfronteerd te worden met een paradox: als deelnemer zijn zij 

eigenaar van het eigen herstelproces en mogen zij hun rol innemen naar eigen vermogen en wens. In 

hun ontwikkeling naar formele leider lijken zij geselecteerd te worden op hun inzicht en vermogen om 

zaken gedaan te krijgen, om macht te nemen. Echter op het moment dat zij in de positie komen waarin 

zij invloed uitoefenen op de ontwikkeling van anderen, zouden zij de macht juist weer moeten afstaan 

aan de deelnemers, ten einde hun empowerment te faciliteren. Zij zouden de omslag moeten maken 

van een leidende naar een ondersteunende rol. Deze rolverwachting is niet altijd expliciet. Dat kan bij 

ervaringswerkers leiden tot interne rolconflicten (tegengestelde verwachtingen in één rol), tot 

rolambiguïteit (onzekerheid omtrent wat vereist is om deze rol te vervullen) en tot roloverload 

(overvraagd worden).  

Spanningen in competenties van ervaringswerkers 

Voor het empowerment van deelnemers blijkt het van essentieel belang dat zij gedeelde 

verantwoordelijkheid voor de organisatie ervaren. Ter bevordering van daarvan zijn competenties en 

oplossingsstrategieën in het geding waarover ervaringswerkers (nog) niet per se kunnen of willen 

beschikken, zoals reflectief vermogen, controle en positiemacht los durven laten, omgaan met 

meerzijdige partijdigheid, zichzelf kwetsbaar op durven stellen, ervaringskennis exploreren en het 

bespreekbaar maken van spanningen en conflicten. Sommige van deze oplossingsstrategieën kunnen 
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in strijd zijn met de competenties die ervaringswerkers voorheen nodig hadden om te overleven. Maar 

zij kunnen ook in strijd zijn met hun persoonlijke belangen en met hun opvattingen over leiderschap  

en organisatie.  

Deze drie spanningsvelden zijn van groot belang voor de samenwerking van de professional met de 

ervaringswerker. De professional moet zich verhouden tot de groepsdynamische processen enerzijds 

en ook tot de individuele rolontwikkeling van de ervaringswerker. Een collega die enerzijds bezig is met 

het eigen herstelproces en anderzijds met de ontwikkeling binnen de rol als ervaringswerker in de 

context van samensturing. De ervaringswerker moet zich verhouden tot soms onduidelijke, soms 

tegengestelde rolverwachtingen in een uiterst complex samenwerkingsverband.  

Omgaan met deze spanningen in de samenwerking  

In het omgaan met de genoemde spanningen experimenteren professionals met 

oplossingsstrategieën, waarbij ‘het bewaken van zelfbeheer’, dus het bewaken van de waarden van 

zelfbeheer voorop staat en richting geeft aan hun handelen. Zij stellen zich over het algemeen  

bescheiden en terughoudend op en creëren daarmee de vrijheid dat deelnemers zich mogen 

uitdrukken en presenteren zonder dat er gesanctioneerd wordt. Echter wanneer vrijheid leidt tot 

ongelijkheid, waar de minder assertieve deelnemers overruled worden, zien zij het als hun plicht om 

in te grijpen. Bij het tegengaan van machtsongelijkheid lijken alle professionals zich in de eerste plaats 

te richten op de (structuren binnen de) hele groep. Dat doen zij bijvoorbeeld door de 

gezagsverhoudingen en de overlegstructuur te veranderen, door soms tegen de groep in te gaan en 

door soms een strategisch spel te spelen. Zij trachten de onderlinge verbondenheid, wederkerigheid 

en steun te bevorderen door zichzelf kwetsbaar op te stellen, door deelnemers te verleiden hun eigen 

ervaringsdeskundigheid in te zetten, door deelnemers mede-eigenaar te maken van de problemen en 

ook mee te nemen in het nadenken over oplossingsstrategieën. Daarbij maken zij continu de afweging 

of zij wel of niet moeten ingrijpen in de groepsdynamiek. Soms wordt ook bewust gewerkt met het 

bijstellen van de materiele structuur, het verplaatsen van de vergadering van ‘boven’ (het kantoor) 

naar ‘beneden’ (de huiskamer), of door samen de ruimtes op te knappen of samen te eten.  

Professionals proberen de ervaringswerkers mee te nemen in hun streven de collectieve 

verantwoordelijkheid van de deelnemers te bevorderen door  ervaringswerkers te stimuleren zich te 

herbezinnen op de waarden van zelfbeheer. Sommige professionals richten zich daarnaast ook direct 

op de samenwerking met de individuele ervaringswerker. Zij bespreken hun rolverwachting met de 

ervaringswerker zodat hij of zij kan kiezen om mee te doen in het leren ondersteunen of ergens anders 

te gaan werken. Vervolgens kan de professional samen met één van de ervaringswerkers die bewust 

gekozen heeft voor het ondersteunen het proces met de rest van de kerngroep aangaan. Enkele 

professionals en ervaringswerkers hebben samen gesprekken met een externe coach waarin zij de 

samenwerking in al haar facetten kunnen exploreren.    

In de samenwerking met de ervaringswerker sluit de professional aan bij de rolontwikkeling van de 

ervaringswerker, waarbij kunnen, willen en mogen van invloed zijn op elkaar. De professional kan en 

wil de ervaringswerker niet dwingen om te leren ondersteunen, maar de professional kan wel condities 
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creëren waarin de ervaringswerker hierin een keuze kan maken. In eerste instantie gebeurt dat door 

de eigen mogelijkheden en wensen van de ervaringswerker te erkennen en respecteren, ‘het mogen’. 

Daarnaast kan de professional samen met de ervaringswerker ‘het willen’  onderzoeken door samen 

te reflecteren op de betekenis van het handelen voor de waarden van zelfbeheer. Wil de 

ervaringswerker doorgroeien in zijn of haar functie in zelfbeheer dan kan hij of zij ondersteund worden 

in het aanspreken of verwerven van de vaardigheden die daarvoor nodig zijn.   

Tot slot: de rol van de professional in de samenwerking met de ervaringswerker 

De waarden gelijkheid en gelijkwaardigheid, veiligheid en collectieve verantwoordelijkheid geven 

richting en doelen aan van de samensturing. Tegelijkertijd geven zij ook de grenzen aan. Het 

empowerment van een persoon , groep of organisatie mag niet het empowerment belemmeren van 

andere personen, groepen of organisaties (Regenmortel T. v., 2011, p. 14). In termen van de waarden 

van zelfbeheer: wanneer vrijheid leidt tot ongelijkheid moet er ingegrepen worden.  

De vraag is wie in organisaties in zelfbeheer deze begrenzing vorm geeft. Uit ons onderzoek is gebleken 

dat de professionals dit als hun voornaamste taak zien. Zij noemen dat ‘bewaken van zelfbeheer’. In 

eerste instantie wordt door de professionals daarmee bedoeld het bewaken van de groepsdynamische 

processen ten behoeve van het empowerment van de deelnemers. Met de groei van deelnemers in 

formele leiderschapsrollen is een extra dimensie toegevoegd aan dit bewaken. Professionals dienen 

enerzijds het empowerment van de ervaringswerker te bevorderen en anderzijds ervoor te waken dat 

diens handelen begrenst wordt indien dit het empowerment van andere deelnemers belemmert. In 

ons onderzoek wordt duidelijk dat alle professionals aan het experimenteren zijn met deze complexe 

taak.   

De rol die professionals innemen in de samenwerking met de ervaringswerkers wordt door de 

ontwikkelingen die zich voordoen bepaald en kan verschillen en wisselen van aard:  soms vriend, soms 

collega, soms tegenstander, soms aanjager en soms hulpvrager of leerling. Om dat te kunnen moeten  

de professionals beschikken over een sterke persoonlijke identiteit waarmee zij hun positie in dienst 

kunnen stellen van het collectief belang. Op het moment dat de ervaringswerker ervoor kiest om zich 

in de ondersteunende rol verder te ontwikkelen lijkt bij de ervaringswerker een identiteitsverandering 

in dezelfde richting nodig te zijn.  

Geconcludeerd kan worden dat de rol van de professionals net zo min scherp omlijnd is als de rol van 

de ervaringswerkers. Deze professionals nemen de rol aan die zij in de relatie met de ervaringswerker 

in de context van de groep op dat moment nodig achten. Nodig achten om de waarden van zelfbeheer 

te bewaken. De samenwerking van professional en ervaringswerker is een gezamenlijk leer- en 

ontwikkelproces.  

Aanbevelingen 

Aanbevolen wordt dat professionals en ervaringswerkers met hun collega’s van organisaties in 

zelfbeheer blijvend contact onderhouden om ervaringen uit te wisselen over de ontwikkelingen van 
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hun samenwerkingsproces; mogelijk aangevuld met een ‘tandemopleiding’, waarin zij begeleid 

worden in het exploreren van hun samenwerkingscapaciteiten. Deze ontwikkeling zou gemonitord en 

ondersteund kunnen worden in het kader van exemplarisch handelingsonderzoek, en zodoende ook 

verder kennis genereren over het samenwerkingsproces van professionals met ervaringswerkers.  

 

 

 

Opbouw van deze thesis 

In deel I wordt het vraagstuk geplaatst in de context van ontwikkelingen op maatschappelijk, 

bestuurlijk, professioneel en cliëntniveau en wordt de urgentie van het vraagstuk toegelicht. Daarna 

wordt het onderzoeksdesign beschreven. 

In deel II  wordt de empirie gepresenteerd op een thematische manier: in hoofdstuk vier wordt 

aangegeven welke kwesties in de themafase geïdentificeerd zijn.  Vervolgens wordt in hoofdstuk  vijf 

beschreven welke waarden de respondenten aan zelfbeheer toeschrijven. Daarna worden de 

resultaten uit de kristallisatiefase, geordend naar de geïdentificeerde thema’s, als volgt weergegeven, 

in hoofdstuk zes: structuren, in hoofdstuk zeven: rollen en in hoofdstuk acht : competenties.   

Deel III omvat de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek en wordt afgesloten met een reflectie 

op het onderzoek.  
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1 Inleiding 

Deze thesis is gebaseerd op een onderzoek in opdracht van WMO-werkplaats Amsterdam , team 

herstelgericht, outreachend werken. Ons onderzoek sluit aan bij de tweede fase van de WMO-, 

werkplaats Amsterdam en bouwt voort op eerder onderzoek naar organisaties in zelfbeheer.  Uit dit 

eerdere onderzoek is gebleken dat organisaties in zelfbeheer kunnen fungeren als enabling niches 

(Regenmortel T. v., 2011), waarin cliënten en professionals vrije ruimte hebben om te experimenteren 

met nieuwe manieren van samenwerken ter bevordering van het persoonlijk en maatschappelijk 

herstel van de deelnemers (Croft, 2012; Boumans, Muusse, Planije, & Tuynman, 2012; Brown, Making 

it sane: the participation benefits of consumer-rum organizations, 2005) . De vraag is hoe er binnen 

deze praktijk in samensturing vorm gegeven wordt aan herstel en welke kennis, vaardigheden en 

condities de betrokkenen hiervoor nodig hebben. Doel van dit onderzoek is het articuleren van het 

handelingsrepertoire  van de professionals die werken als ondersteuner in organisaties in zelfbeheer.  

Daartoe is een literatuurstudie verricht en zijn acht Nederlandse organisaties in zelfbeheer 

geselecteerd, die voldeden aan de volgende beschrijving: organisaties die gestuurd worden door de 

cliënten zelf, ondersteund worden door een sociale professional, een deelorganisatie vormen in een 

zorg- of welzijnsinstelling, het langer dan een jaar goed doen en een tijdelijke woonfunctie hebben 

voor cliënten.   

In mijn masterthesis richt ik me op de samenwerking van de sociale professional met formele 

ervaringswerkers in deze organisaties.  

Organisaties in zelfbeheer zijn van oorsprong gebaseerd op collectieve verantwoordelijkheid en 

collectief beheer van cliënten in gelijke posities en worden ondersteund door een sociale professional, 

die hiërarchisch in dienst is van die cliënten.  In deze ordening zijn twee posities gedefinieerd: de 

positie van de cliënt is die van deelnemer en de positie van de professional is die van ondersteuner in 

betaalde dienst. De professional is (sociaal agogisch) opgeleid in het beïnvloeden en bevorderen van 

ontwikkelingsprocessen van individuen en groepen in een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie.  

Echter in de meeste voorzieningen in zelfbeheer verandert deze eenvoudige indeling geleidelijk: er 

ontstaat een ordening en differentiatie in de rollen die mensen innemen, veelal vastgelegd in 

taak/functieomschrijvingen en hiërarchische posities. Sommige deelnemers verwerven formele 

leiderschapsposities en in elke voorziening worden één of meer ervaringswerkers in betaalde dienst 

genomen. De professional heeft zich nu te verhouden tot de deelnemers in de verschillende posities, 

waarbij de formele ervaringswerker(s) meer macht hebben dan de andere deelnemers. Professionals 

hebben nu collega’s naast zich, eigenlijk boven zich, die door hun positie invloed kunnen uitoefenen 

op de ontwikkeling van de individuen en de groep.  

De vraag is  hoe de professionals de samenwerking met deze formele ervaringswerkers ervaren, in 

hoeverre er spanningen optreden in de samenwerking en  hoe zij daarmee omgaan. Aangezien het om 

samenwerking gaat, wordt in dit onderzoek ook de stem van de samenwerkingspartner gehoord, de 

ervaringswerkers zelf.  
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Deel  I                                                    

Het praktijkvraagstuk  en het  onderzoeksdesign 

 

In deel I  wordt het vraagstuk geplaatst in de context van ontwikkelingen op maatschappelijk, 

bestuurlijk, professioneel en cliëntniveau en wordt de urgentie van het vraagstuk toegelicht. 

Daarna wordt het onderzoeksdesign beschreven. 

 



 

     20 

2 Context en urgentie van het praktijkvraagstuk 

In dit hoofdstuk wordt het praktijkvraagstuk van het onderzoek in een breder perspectief geplaatst : 

in hoeverre is de samenwerking van professionals met ervaringswerkers in zelfbeheer relevant in de 

context van de maatschappelijke ontwikkelingen, de context van de zorg, de professional en de cliënt? 

En wat maakt het vraagstuk urgent? 

Ongeveer een halve eeuw geleden waren de rollen en posities van hulpverleners, cliënten en burgers 

nog redelijk overzichtelijk, ook was betrekkelijk helder welke activiteiten in de kliniek, in de 

spreekkamer of in huis en in de buurt gepositioneerd waren.  De ordening hield in dat de cliënt object 

was van de hulpverlening en dat de hulpverlening georganiseerd was in een top-down gestuurde 

organisatie. Een reeks maatschappelijke veranderingen is van betekenis geweest voor het in twijfel 

trekken van deze ordening, zoals het verdwijnen van gesloten samenlevingsverbanden en het ontstaan 

van meer maatschappelijke mobiliteit. De onderlinge samenlevingsverbanden worden pluriformer, 

minder op zichzelf gericht, veelzijdiger (Giddens, 2009). Internationaal en zeker ook in Nederland is de 

nieuwe visie op Geestelijke Gezondheid dat er een echte ‘verschuiving in de controle over de 

ondersteuning en interventie weg van professionals en diensten en in de richting van individuen, hun 

families en gemeenschappen' moet plaats vinden (GGz Nederland, 2010). Sinds de emancipatie 

beweging in de zestiger jaren zijn vanuit de cliëntbeweging en later ook vanuit de kraakbeweging naast 

klassieke top-down gestuurde zorg- en welzijnsinstellingen andere vormen van zorg en ondersteuning 

ontwikkeld. Lotgenotensteun en zelfbeheer zijn daar een voorbeeld van. 

2.1 Organisaties in zelfbeheer   

De waarden van zelfbeheer hebben hun wortels zichtbaar in de emancipatiebeweging: gelijkheid, 

rechtvaardigheid, gezondheid, autonomie en zelfontplooiing. Met toevoeging van principes als 

zelfregie en zelfbeheer, vormen zij de basis voor de ontwikkeling van een zelf beheerde organisatie: 

gedeelde en democratische verantwoordelijkheid voor het beleid en de uitvoering van het beleid. 

(Boumans e.a., 2012; Huber, Lochtenberg & Stam, 2012).  Veel organisaties in zelfbeheer, ook 

cliëntgestuurde organisaties genoemd, zijn gericht op dagbesteding en inloop, maar in een aantal 

gevallen gaat het om voorzieningen waar mensen kunnen logeren of wonen,  voor korte of langere 

tijd, zowel in de GGz (Geestelijke Gezondheidszorg) als in de maatschappelijke opvang. Deze 

voorzieningen worden beheerd, in dagelijkse en bestuurlijke zin, door mensen die zelf gebruik daarvan 

maken of die tot dezelfde doelgroep behoren (ervaringswerkers).  

Met zelfbeheer en lotgenotensteun worden de  veronderstellingen uitgedaagd over 'wat het probleem 

is' en dus 'wat nodig is.' Collectieve sturing roept vragen op over de status quo van de heersende 

systeemstructuren, rollen en relaties, bestuurlijke vormen en besluitvorming, en de eisen van de 

financieringssystemen. Lotgenotensteun zou bovendien tegenkracht kunnen bieden aan de 

etiketteringspraktijken en de effecten van het dominante medisch discours. Bovendien 

vertegenwoordigen lotgenotensteun en zelfbeheer de brede politieke  missie van de cliëntbeweging 
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om systemen te beïnvloeden en maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen (MacNeil & 

Mead, 2005). In andere woorden: de missie van zelfbeheer is empowerment te bewerkstellingen op 

individueel, collectief en politiek/maatschappelijk niveau, zoals beschreven door onder andere 

Christens (2012)  en Regenmortel (2009).  

Organisaties in zelfbeheer kunnen fungeren als  enabling niche (Regenmortel T. v., 2011) , als 

oefenplaats waarin deelnemers en professionals vrije ruimte hebben om te experimenteren met 

nieuwe manieren van samenwerken ter bevordering van het persoonlijk en maatschappelijk herstel 

en empowerment van de deelnemers (Croft, 2012; Boumans, et al.,  2012; Huber & Bouwes, 2011; 

Brown & Lucksted, 2010). 2  

Empowerment in zelfbeheer vindt plaats als alle deelnemers leiderschapsrollen kunnen innemen 

(Segal, Silverman, & Temkin, 2013). Door wederzijdse steun en door de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor het besturen van de organisatie worden zij eigenaars van de problemen en 

de oplossingsmogelijkheden. In deze samenwerking (her)ontdekken ze hun talenten en krachten en 

hervinden ze hun gevoel van eigenwaarde doordat ze gezien worden, ertoe doen, en gewaardeerd 

worden om wie ze zijn. In de samenwerking met anderen kunnen zij nieuwe sociale competenties en 

identiteit ontwikkelen (Croft, 2012; Brown, Making it sane: the participation benefits of consumer-rum 

organizations, 2005). Echter wanneer er weinig leiderschapsrollen te vergeven zijn (zoals in een grote 

groep/ grootschalige organisatie vaak het geval is), kunnen andere deelnemers minder profiteren van 

de empowerende werking (Brown & Lucksted, Theoretical Foundations of Mental Health Self-Help., 

2010).  Het vergroten van de macht van het ene individu kan leiden tot het beperken van het 

empowerment van andere deelnemers. Deze kansen en risico’s zijn inherent aan nieuwe, zelfsturende 

organisaties en leefgemeenschappen in het algemeen (MacNeil & Mead, 2005; Brown, Making it sane: 

the participation benefits of consumer-rum organizations, 2005; Senge, 1992).   

2.2 De maatschappelijke context 

Onze samenleving verandert van een centraal gestuurde verzorgingsstaat naar een samenleving 

waarin participatie en actief burgerschap centraal staan. De ziel van de verzorgingsstaat was het zich 

verzekeren tegen collectieve risico’s, het opkomen voor degene die het slechte lot heeft getroffen, 

gemotiveerd vanuit de waarden rechtvaardigheid en solidariteit en verheffing als leidend principe ; de 

vier hoofdfuncties waren dus verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden (WRR, 2006). 

                                                           

2 In literatuur over zelfbeheer en andere krachtgerichte benaderingen worden de begrippen empowerment en 
herstel door elkaar gebruikt en in de dagelijkse praktijk zijn ze ook moeilijk uit elkaar te trekken. Beide beschrijven 
voor ieder persoon unieke processen in de wisselwerking tussen individu en omgeving, waar de persoon zelf 
leidend is, in plaats van volgend.  
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Toenemende kritiek op de onbeheersbaarheid van de kosten enerzijds en het kweken van betutteling 

en consumentisme anderzijds heeft geleid tot de transitie van de verzorgingsstaat naar een 

participatiesamenleving: minder nadruk op verzekeren en recht op zorg en meer nadruk op verheffen 

en verbinden. De overheid tracht deze transitie te bewerkstelligen door de decentralisatie van 

overheidstaken naar de gemeenten. Wettelijk is deze verankerd in de nieuwe Wmo (Wet 

maatschappelijke ondersteuning), de nieuwe Jeugdwet en de nieuwe Participatiewet. Hoewel het de 

bedoeling is om de kostenstijging van de zorg aan banden te leggen,  gaat het er niet om dat 

gemeenten en zorgaanbieders het zorgaanbod moeten verminderen, maar de bedoeling van de wet is 

dat de vraag naar zorg minder wordt (Rijksoverheid, 2015). En dat dient te worden bereikt door de 

burger te stimuleren om een solidaire actieve rol  in de gemeenschap aan te nemen (Ewijk, 2006). De 

overtuiging is dat solidariteit beter lokaal en collectief georganiseerd kan worden.  

Dit betekent dus een andere positie voor de burger en zijn sociale netwerk ten aanzien van de vraag 

naar hulp, zorg of steun. Daarmee verandert ook de positie van de professional. Wanneer en hoe kan 

de burger zichzelf helpen, waar komt het eigen sociale netwerk in beeld en wanneer is er sprake van 

een professionele opdracht en hoe ziet die er dan uit? De verantwoordelijkheid en macht worden 

verplaatst van instituten naar burgers. Ook in de instituten zelf worden professionals uitgedaagd om 

de kracht en macht van cliënten te bevorderen (empowerment) en worden cliënten gestimuleerd om 

meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun herstel. Lotgenotensteun, de inzet van 

ervaringsdeskundigen in de zorg, wordt gestimuleerd (Haaster, Hiddajatoellah, Karbouinaris, & Wilken, 

2013; GGz Nederland, 2010; Kwekkeboom M. , 2010).  De instituten zullen moeten afstappen van rigide 

top-down management en moeten zich verhouden tot  bottom-up initiatieven (Huber & Bouwes, 2011; 

Jacobs, 2005 ). 

2.3 Bestuurlijke ontwikkelingen 

De oorsprong van bottom-up werken ligt in de democratiseringsbeweging van de jaren zestig en 

zeventig, waaronder de vrouwenbeweging en de antipsychiatrie. Deze bewegingen hadden kritiek op 

de ondoorzichtige werkwijze van instituties en de macht van de professionals en zij vochten voor 

inspraak, medezeggenschap en participatie van cliënten in de zorg. Het ging erom cliënten een stem 

te geven door hun kansen op en vergroting van vermogens tot zelfbeschikking te bevorderen.  Echter 

hospitaliserings- en  institutionaliseringmechanismen  zijn ook na de democratisering van de zorg niet 

verdwenen. In tegendeel, de noodzaak tot mens- en vraaggerichtheid wordt kwantitatief vertaald in 

nog meer marktwerking en bureaucratie (Rotmans, 2012). Instellingen kiezen voor methoden, 

werkwijzen en discours die soms haaks op elkaar staan. Professionals bevinden zich in dat 

spanningsveld van het ‘policy paradox’ (Stone geciteerd in Van Houten, 2005), waarin zij steeds meer 

moeten doen met minder, waarin zij cliëntgerichtheid moeten verbinden met resultaatgericht werken 

(van Houten, 2005). Maar ook managers bevinden zich in de knel:  volgens de WRR (Wetenschappelijke 

Raad voor het Regeringsbeleid) hebben managers in zorg en welzijn te lijden onder de scheiding van 

beleid en uitvoering en moeten zij zich verhouden tot zich opstapelende toezichts- en 

verantwoordingsstructuren (WRR, Bewijzen van goede dienstverlening, 2004). Het uit de 
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democratiseringsbeweging voortgekomen marktdenken heeft in combinatie met 

kostenbeheersingsdoeleinden geleid tot toename van bureaucratisering, efficiëntie en 

effectiviteiteisen en het daarbij noodzakelijke New Public Management (NPM) als top-down 

besturingsmechanisme (Tonkens, 2009 ; Brinkman, 1998). Inmiddels is duidelijk geworden dat de 

belangrijkste waarde van de markt, efficiëntie,  weer de mensen in de marge uitsluit. De 

maatschappelijke opdracht aan zorg- en welzijnsinstellingen, de bevordering van de  inclusie van de 

meest kwetsbaren,  blijkt in een top-down gestuurde organisatie niet te realiseren (Tonkens, 2006; 

Hoorn, 2003).   

Met de invoering van de WMO keert het bottom-up werken en denken terug in samenhang met actief 

burgerschap. Mede door financiële prikkels staat cliëntenparticipatie op een dwingendere manier op 

de beleidsagenda van zowel (lokale) overheid als zorg- en welzijnsinstellingen. Participatie en 

empowerment, zelfregie en zelfsturing maken deel uit van een nieuw en kritisch paradigma waarin de 

hiërarchische (top-down) relaties tussen professionals en ‘doelgroepen’ dienen worden ingeruild voor 

participatieve en dialogische (bottom-up) benaderingen.  In dit nieuwe paradigma gaat het niet alleen 

om de versterking van de competenties van de personen in kwetsbaar makende omstandigheden, 

maar ook om toerusting van de omgeving door belangenbehartiging en sociale actie gericht op de 

beïnvloeding van het beleid en de praktijk omwille van sociale rechtvaardigheid (Jacobs, 2005 ). Echter 

het toerusten van de omgeving ligt niet als vanzelfsprekend in het beleid en methodiek van instellingen 

besloten (Baur, Elteren, Abma, & Nierse, 2010). 

2.3.1 Toerusting van de omgeving 

Een concrete uitwerking van het toerusten van de omgeving bieden het ‘kwartiermaken’ van Doortje 

Kal en de ‘capability-approach’, ontwikkeld door Sen en Nussbaum (aangehaald in Robeyns, 2005). 

Beide benaderingen gaan om het creëren van sociale rechtvaardigheid. Kal werkt kwartiermaken uit 

als een methodiek hoe de samenleving beïnvloed kan worden om gastvrije ruimte te bieden aan de 

‘vreemde ander’. Kal verzet zich onder andere tegen de ‘normaliseringsdwang’ die zij in 

hulpverleningsmethoden bespeurt en zij daagt de professional uit om, in samenwerking met de cliënt, 

mogelijkheden te onderzoeken en te creëren om met behoud van eigenheid mee te kunnen doen in 

de samenleving (Kal, 2001).  Met capability wordt uitgedrukt over welke mogelijkheden leden van een 

samenleving daadwerkelijk beschikken, en hoe deze mogelijkheden zijn verdeeld. Op persoonsniveau 

gaat het bij capability om de verschillende combinaties van mogelijkheden die een persoon heeft om 

te doen of te zijn wat hij wil. Op omgevingsniveau gaat het om de mogelijkheid het eigen leven en de 

eigen leefomgeving mede vorm te geven en de mogelijkheid om gewaardeerde doelen te bereiken. 

Capability is dan het geheel van taken die mensen op goede gronden belangrijk vinden, en die daarom 

binnen hun bereik zouden moeten liggen (Robeyns, 2005). Capability verwijst altijd naar individueel 

vermogen in relatie tot de context. In het (leren) vervullen van rollen in de context ligt de mogelijkheid 

besloten om de eigen competenties te vergroten. Daarbij gaat het volgens van Haaster (2001) om 

kunnen, willen en mogen. Mensen krijgen de ruimte (mogen) om de eigen mogelijkheden en 

vaardigheden te oefenen en uit te breiden (kunnen) en worden ondersteund in het weer durven willen 
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(een toekomst perspectief). Kernpunten zijn dan voelen competent te zijn, ruimte voor 

zelfbeschikking, voldoende geïnformeerd zijn, verantwoordelijkheid en de impact daarvan kunnen 

ervaren, gericht op verbinding en ervaren van verbondenheid (Haaster H. v., 2001; Haaster H. v., 1991). 

Verbondenheid duidt op de bouw en het succesvol onderhouden van wederkerige interpersoonlijke 

relaties. Sociale, morele en emotionele competenties zijn nodig om verbondenheid te ondersteunen 

(Ware, Hopper, Tugenberg, Dickey, & Fisher, 2007). 

2.3.2 Participatie en zelfbeheer 

De veronderstelling bij het huidige overheidsbeleid is dat participatie van burgers in kwetsbare 

situaties van belang is om invloed te kunnen uitoefenen op en controle te krijgen over het eigen leven 

en de omgeving (Ewijk, 2006). Dit aspect wordt ook in theorieën over empowerment benadrukt. In de 

context van zorg- en welzijn gaat het dan om een proces van samenwerking tussen professionals en 

burgers in (formele en informele) activiteiten gericht op verbeteringen in de kwaliteit van leven, de 

omgeving of dienstverlening (Jacobs, 2005 ). Daarbij is aandacht voor sociale interactie en de 

roldynamiek tussen de verschillende spelers van groot belang. De verschillende vormen van 

participatie worden door verschillende auteurs in een continuüm beschreven, zoals de 

participatieladder van Pretty (Jacobs, 2005 ).  

Deze ladder kent 6 treden: van passieve participatie, waarin de zorgverlener bepaalt welke 

onderwerpen relevant zijn om met de doelgroep te delen, via toenemende inspraak en 

medezeggenschap van de doelgroep tot uiteindelijk de twee hoogste treden : (5) Interactieve 

participatie en (6) zelfmobilisatie.  

 

 

Figuur 1: participatiemodel, gebaseerd op de participatieladder van Pretty (1995) 

De plaats van organisaties in zelfbeheer in deze participatieladder 

In de literatuur over zelfbeheer voorzieningen worden twee typen organisaties onderscheiden op basis 

van hun besturingsstructuren : de participatieve, democratische organisaties in zelfbeheer en de 

hiërarchisch georganiseerde cliëntgestuurde organisaties. In participatieve organisaties ligt de 

besluitvorming bij het collectief, terwijl in de hiërarchisch georganiseerde organisaties de 
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besluitvorming ligt bij cliënt-bestuurders, die verantwoording afleggen aan de deelnemers (Segal, 

Silverman, & Temkin, 2013). In sommige door ervaringsdeskundigen beheerde voorzieningen wordt 

geprobeerd om deelnemers zoveel mogelijk te betrekken, terwijl in door een gebruikers beheerde 

voorziening een klein groepje het grootste deel van het beheer doet. 

In organisaties in zelfbeheer, die relatief soeverein zijn ten aanzien van de moederorganisatie en 

waarin besluitvorming ligt bij het collectief zou sprake kunnen zijn van zelfmobilisatie: 

Professionals staan op de achtergrond in het programma. Burgers maken onafhankelijk van 

professionele instanties keuzes, leggen hun eigen contacten en hebben volledige controle over 

planning, ontwikkeling en implementatie van activiteiten. Burgers werken samen met professionals in 

de planning, ontwikkeling en/of implementatie van activiteiten. Besluiten worden gezamenlijk 

genomen en er is sprake van het delen van kennis om nieuwe inzichten te creëren (Pretty aangehaald 

in Jacobs, 2005). 

Echter in de cliëntgestuurde organisaties die in ons onderzoek deelnemen is sprake van een directe 

samenwerking met een sociale professional en van (financiële) afhankelijkheid van de 

moederorganisatie. Op de participatieladder bevinden zij zich daarmee tussen de zesde en vijfde trede, 

of helemaal op de vijfde trede,  

Interactieve participatie: Burgers zijn actief betrokken in de planning, ontwikkeling en/of 

implementatie van programma’s en activiteiten en in de besluitvorming daaromtrent. Zij krijgen taken 

toegewezen, al dan niet met een beloning of prikkel om deze uit te voeren. De controle en 

(uiteindelijke) verantwoordelijkheid voor het proces en de uitkomsten ligt bij professionals (Pretty 

aangehaald in Jacobs, 2005). 

Voor deze vorm van participatie (tussen 5 en 6 in) – een grote mate van zelfstandigheid binnen een 

samenwerkingsverband met professionals en een moederorganisatie – wordt door Huber en Bouwes 

het begrip ‘samensturing’ geïntroduceerd. ‘Samensturing is een concept dat beschrijft hoe cliënten, 

vanuit hun zelf- en levenskennis, met elkaar, met hun sociale netwerk, ervaringswerkers, professionals 

en andere betrokkenen vormgeven aan duurzame oplossingen voor individuele en collectieve 

problemen’ (Huber & Bouwes, 2011:8).  

Organisaties in zelfbeheer bieden een oefenruimte voor maatschappelijke participatie van cliënten in 

de zin van capability en zij bieden tevens een proeftuin voor de interactieve participatie in de 

samenwerking met professionals die in residentiele instellingen maar moeizaam of niet bereikt lijkt te 

worden.   

2.4 De professional  in zelfbeheer 

Zelfbeheer kan gezien worden als een middel om het empowerment van de burger/ cliënt te 

bevorderen. Lotgenotensteun en collectieve verantwoordelijkheid zijn middel en doel tegelijk. De 
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professional heeft de taak het proces van zelfbeheer te bewaken en te ondersteunen (Lochtenberg, 

2013).   

2.4.1 Ondersteunen 

Het ondersteunen en versterken van zelfregie vereist in eerste plaats de erkenning dat cliënten een 

eigen context kennen die benadering op maat vereist. Dat gebeurde op een heel eigen wijze al in de 

jaren zeventig: geïnspireerd door critici van de psychiatrie als psychiater Ronald Laing, filosoof Michel 

Foucault, socioloog Erving Goffman, psychiater Thomas Szasz, de psychiaters Franco Basaglia  en Jan 

Foudraine, en het Duitse ‘Socialistische Patientenkollektiv (SPK)’ moedigden hulpverleners cliënten aan 

en ondersteunden hen om zich te bevrijden uit de onderdrukkende systemen van de psychiatrie. 

Samen met cliënten richtten zij wegloophuizen, platforms en andere samenwerkingsverbanden op, zij 

nodigden cliënten thuis uit en sloten vriendschappen met hen.  Gekte werd toen door progressieve 

professionals gezien als de meest normale reactie op onderdrukkende systemen, als ‘innerlijke 

onvrijheid’. In navolging van Foucault zochten deze hulpverleners ‘de dialoog met de waanzin’ (Blok, 

2004). Echter: binnen de instituten was er soms eerder sprake van het inwisselen van de dominantie 

van het medisch discours voor de dominantie van het systeemgerichte discours dan van een 

gelijkwaardige dialoog (Blok, 2004).  

2.4.2 Creëren van conversatieruimte 

Erkenning van de cliënt als gelijkwaardige samenwerkingspartner impliceert grotere aandacht voor de 

dialoog als conversatieruimte (Haaster H. v., 1991) in een symmetrische relatie. Het gaat verder dan 

het communicatief handelen zoals Habermas dat uitgewerkt heeft. Volgens deze theorie is sociaal 

handelen rationeel als mensen op basis van argumenten en gelijkwaardigheid overeenstemming 

bereiken (Kunneman, 1983). Bij deze dialoog  gaat om het erkennen van de geldigheidsaanspraak van 

de uitspraken van de ander, het waarderen van het denken, voelen en handelen van de ander, en 

tegelijkertijd om het inbrengen van de eigen opvattingen en kennis en emoties met evenveel 

geldigheid. Bij het creëren van de conversatieruimte echter is de belichaamde relationele 

professionaliteit van van der Laan (1994) in het geding met het ‘leren van de derde orde’:  loslaten van 

de grip op de eigen werkelijkheid, samen denken van werelden en je verhouden tot de ‘moerassige 

complexiteit’ van de ander (Kunneman, 2013; Argyris in van der Laan, 1994; Schön, 1983). In deze 

conversatieruimte ontstaat de mogelijkheid van een nieuwe gemeenschappelijke taal en ook van 

nieuwe kennis.  

Normatieve dubbele reflexiviteit  

Samenwerken van meerdere partijen, zoals bij ‘samensturing’ het geval is, betekent voor de werker in 

zelfbeheer ook het bevorderen van de dialoog in meerpartijdigheid. Daarbij is een dubbele reflexiviteit 

vereist: de professional reflecteert over het eigen oordeel en neemt tegelijkertijd een metapositie in. 

Hij of zij reflecteert op de eigen normen, waarden, emoties en ervaringen en hij/ zij stimuleert en 
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ondersteunt de reflectie bij meerdere partijen en de dialoog hierover (Jacobs, 2008). Uiteindelijk 

reflecteren professionals samen met de betrokken partijen over doel, achterliggende normen en 

waarden, en de morele, ethische, levensbeschouwelijke, ideologische en politieke kaders en trachten 

daarover ook een normatief standpunt in te nemen. Het gaat dan niet meer om effectiviteit 

bijvoorbeeld, maar ‘om de vraag hoe je kunt bijdragen aan emancipatie en empowerment van de cliënt’  
(Smaling, 2008, p. 59).  

2.4.3 De samenwerkingsrelatie professional met ervaringswerker 

De relatie van de sociale professional en ervaringswerker in zelfbeheer is die van 

samenwerkingspartners. Er kleven twee (tegengestelde) risico’s aan deze samenwerkingsrelatie. Het 

risico van het betrekken van professionals bij cliëntsturing is dat er, ook al kan het totaal onbedoeld 

zijn, toch hiërarchische verhoudingen of professionele druk ontstaat. Tegelijkertijd lijken organisaties 

in zelfbeheer niet zonder professionals te willen of te kunnen (Brinkman, 1998; van Haaster & Vesseur, 

2002; Boumans et al., 2012). Het andere risico is dat de opdracht om in dienst van cliënten en hun 

eigen herstel-ontwikkeling ‘vraaggestuurd’ te ondersteunen de professional handelingsverlegen 

maakt (Tonkens, 2006). Helemaal als de deelnemer zich doorontwikkeld heeft tot formeel 

ervaringswerker. Hier wordt het dilemma van professionaliteit in relatie tot zelfsturing goed zichtbaar: 

wanneer en hoe zet je je eigen kennis, kunde en moraal in, in de samenwerkingsrelatie met de 

ervaringswerker?   

De professionaliseringstheorieën, zowel de functionalistische van Durkheim e.a. als de 

attributietheorie van Freidson,  als de machtsbenadering van Illich (in Houten, 2005), richten zich op 

het ontwikkelen van een systematische, theoretische, transparante en overdraagbare kennisbasis. De 

achterliggende aanname is dat kennis nodig is om meer macht en status te verkrijgen, omdat kennis 

helpt bij het afbakenen en verhelderen van het specifieke  deskundigheidsdomein, dat kenmerkend is 

voor een beroepsgroep  (WRR 2004 in Kwakman & Schilder, 2005:18). Bij geen van deze benaderingen 

wordt professioneel handelen gezien als kennisbron. Dat doet Donald Schön wel. Hij zet de betekenis 

van de in reflectie op de praktijk verworven ervaringskennis van de professional af tegen het denken 

in termen van technische rationaliteit en de achterliggende positivistische epistemologie. Ook de 

ervaringskennis van de cliënt is volgens Schön belangrijk, maar dan wel gezien vanuit het perspectief 

van de professional en niet als gelijkwaardige kennisbron (Schön, 1983).  

In de klassieke professionaliseringstheorieën wordt uitgegaan van verticale machtsverhoudingen op 

gebied van kennis en moraal. Bij deze theorieën past de rol van de patiënt, de persoon die de zorg 

geduldig ondergaat. Niet de rol van participant die bij samensturing past. 

2.4.4 Democratisch professionalisme 

Refererend aan de logica’s van Freidson hebben Duyvendak, Hoijtink en Tonkens (2009) een 

professionele logica uitgewerkt waarin recht gedaan wordt aan de rol van de cliënt als participant. 

Deze logica gaat ervan uit dat het ‘de gemeenschappelijke taak is van professionals, cliënten, 
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beleidsmakers en managers om een permanente dialoog gaande te houden’ (Tonkens, 2006: 193). 

Vanuit het perspectief van de professional bekeken, kan zij democratic professionalism (Dzur in 

Duyvendak et al., 2009) genoemd worden en vanuit het perspectief van de cliënt civic professionalism 

(Sullivan in Duijvendak et al., 2009). In deze democratische logica zijn kennis en vaardigheden niet 

meer exclusief bezit van de professional, maar worden zij het object van de dialoog tussen 

professionals en cliënten (Duyvendak et al., 2009). De professional heeft hierbij de politieke 

verantwoordelijkheid (Dzur, 2004) om de participatie van burgers te bevorderen door hen te voorzien 

van de (professionele) kennis die zij nodig hebben om in de hen betreffende vraagstukken keuzes te 

kunnen maken en beslissingen te kunnen nemen.  Deze vorm van participatie, wordt door Tonkens 

(2006) collaborative participation genoemd, wat mogelijk ook vertaald kan worden met het begrip 

samensturing, zoals boven aangehaald uit Huber en Bouwens. 

In organisaties in zelfbeheer speelt de samensturing zich op meerdere niveaus af: op niveau van de 

professional in relatie tot de individuele deelnemer en de individuele ervaringswerker, op niveau van 

de professional in relatie tot de groep deelnemers, de samensturing van de deelnemers onderling en 

de samensturing van de deelnemers van de zelfbeheerde organisaties met de (vertegenwoordigers 

van de) moederorganisatie en maatschappelijke instanties.  Het gaat om voorzieningen waar 

deelnemers met elkaar en met ervaringswerkers en professionals samen vorm geven aan de 

uitvoering. Professionals zijn hierin ‘bewakers van zelfbeheer’ (Lochtenberg, 2013), die de waarden van 

zelfbeheer bewaken vanuit de relatie, met een sterke nadruk op present zijn. Daarmee zijn zij 

nadrukkelijk ook ‘morele actoren’ (Durkheim aangehaald in Houten, 2008) , die de waarden solidariteit 

en  sociale cohesie uitdragen. Binnen de zelfbeheerde praktijken kunnen het morele karakter en de 

deugden van de deelnemers tot ontplooiing komen. En het excelleren dat MacIntyre nog uitsluitend 

als een gezamenlijke activiteit van professionals beschrijft (Bersselaar, 2009) doen de professionals nu 

samen met de deelnemers en ervaringswerkers.  

De rol van de sociale professional in deze samensturing is faciliterend: de deelnemers worden 

ondersteund bij het zorgen voor zichzelf en voor anderen, het samenwerken en het dragen van 

individuele en collectieve verantwoordelijkheid. Het doel van de professional is empowerment, het 

scheppen van een participerende en interacterende omgeving , waarin de competentie tot het leiden 

van een eigen leven en de competentie tot samen leven kan ontstaan, en de toegang tot hulpmiddelen 

voor een zelfstandig bestaan kunnen worden gevonden (Haaster v., 1991).  

De rol van de ervaringswerker in de samensturing dient nog te worden uitgekristalliseerd. Anders dan 

in de reguliere hulpverlening, waar inmiddels functieomschrijvingen en competentieprofielen met en 

voor ervaringswerkers zijn ontwikkeld, is de rol van de ervaringswerker in organisaties in zelfbeheer 

nog onontgonnen terrein. Toch is in alle door ons onderzochte zelfbeheerde organisaties sprake van 

formele ervaringswerkers 
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2.5 De cliënt als medebestuurder 

De rol van de cliënt in de geestelijke gezondheidszorg heeft sinds de democratiseringsbeweging in de 

jaren zestig tot nu een ingrijpende verandering ondergaan.  (1) De vanuit de cliëntenbeweging 

bevochten bevrijding, emancipatie en autonomie van de patiënt inclusief de medezeggenschap over 

de inhoud  van de hulpverlening, leidden tot de rol van cliënt (2) de in de jaren tachtig ingezette 

vermaatschappelijking van de zorg, het marktdenken met vraagsturing en vraaggerichtheid maakten 

hem tot gebruiker en tenslotte (3) met de transitie van de verzorgingsstaat naar 

participatiesamenleving  is de rol veranderd in participant in de zorg (Duyvendak, Hoijtink, & Tonkens, 

2009; Hunsche, 2008).  Daarmee gepaard ging de eigen invulling van hulpverlening in de vorm van 

cliëntgestuurde organisaties, herstel en empowerment en de ontwikkeling van 

ervaringsdeskundigheid  tot en met de inzet van ervaringswerkers in de zorg (Plooy, 2007). Cliënten 

profileren zich in toenemende mate als maatschappelijke actoren, daarbij gebruik makend van de 

ruimte die ontwikkelingen in de wetenschappelijke/ therapeutische en maatschappelijke discussie hen 

bieden. 

Maar, meer handelingsmogelijkheden hebben een moeilijke kant. Mensen kunnen in onbeschermde 

omgevingen eerder in problemen komen. Toegenomen verantwoordelijkheid voor de vormgeving van 

het individuele eigen leven, meer en grotere verantwoordelijkheid in de interactie met anderen, de 

snelheid van veranderingen en de enorme keuzemogelijkheid kan mensen juist in de problemen 

brengen (Boutellier, 2011; Kwekkeboom R. , 2001). Deze moeilijkheid wordt weer gecompenseerd  met 

de grotere ruimte om meer en diverse hulpbronnen te kunnen aanspreken. Zelfsturing gaat volgens 

Hoorn (2003) over de identiteitsontwikkeling in iemands leven en over de behoeften en de rollen die 

daarbij horen. Zekerheid en veiligheid kan worden ontleend aan sociale  steunsystemen en een 

omgeving waarin geëxperimenteerd kan worden met nieuw gedrag (Weeghel, 2010; Hoof, Geelen, 

Rooijen, & Weeghel, 2004; Haaster H. v., 1991).  

Mensen uit de doelgroep GGz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang hebben vaak te maken 

met omstandigheden en ook in de persoon gelegen factoren die het meedoen in gemeenschappen 

bemoeilijken. Zo kunnen symptomen en overlevingsstrategieën de verwachtingen en de 

wederkerigheid in het sociale verkeer verstoren, zoals vijandigheid, achterdocht, hinderlijke stemmen 

in je hoofd en ook vaardigheden die in het leven op straat en in onveilige situaties noodzakelijk zijn 

(Hermans, Coster, & Audenhove, 2007). Als hinderlijke symptomen sterk overheersen, zorgt dit in het 

contact met anderen voor veel ‘interactioneel ongemak’ (Goffman, 1961). Dat geldt ook voor sociale 

onhandigheid , en de moeite om het gedrag van die ander adequaat te verklaren, waarvan mensen 

last kunnen hebben. Een ander aspect betreft gemiste mogelijkheden. Veel cliënten zijn wegens ziekte 

en / of opnames niet in de gelegenheid geweest om hun sociale leven op te bouwen. Zij moesten hun 

opleiding afbreken of werden werkloos, en raakten afgesneden van normale contacten en relaties. 

Ook (generatie-) armoede, schulden en schaamte over het eigen leed belemmeren het aangaan en het 

onderhouden van sociale contacten (Weeghel, 2010). Een andere belangrijke factor is het gemis aan 

moedgevende contacten met cliënten die verder zijn in hun herstel (Boevink, Plooy, & Rooijen, 2006). 
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Voor mensen met psychische kwetsbaarheid zelf is (de angst voor) stigmatisering vaak de belangrijkste 

barrière voor maatschappelijke participatie (Hoof, Geelen, Rooijen, & Weeghel, 2004).  

Organisaties in zelfbeheer kunnen fungeren als een steunsysteem en als een plek die deelnemers 

kansen biedt om sociale competenties te ontwikkelen en uit te oefenen, die hun maatschappelijke 

participatie kunnen bevorderen.  

2.6 De urgentie 

Het principe van lotgenotensteun en zelfbeheer staat in de huidige maatschappelijk ontwikkeling van 

verzorgingsstaat naar participatiesamenleving meer dan ooit in de belangstelling. Het past perfect bij 

het nieuwe burgerschapsparadigma, waarin burgerinitiatieven zoals organisaties in zelfbeheer 

gekoesterd worden. In deze organisaties komen enkele kernthema’s van de participatiesamenleving 

bij elkaar: het bevorderen van de eigen regie en zelforganisatie van de burger in kwetsbaar makende 

omstandigheden (verheffen), onderlinge steun, de samenwerking van de professional met formele en 

informele krachten in de zorg (verbinden) en een bottom-up besturing.  Organisaties in zelfbeheer 

bieden daarmee een proeftuin voor cliënten, professionals en ook zorg- en welzijnsorganisaties, 

waarin de kansen en risico’s die met de uitvoering gepaard gaan verkend kunnen worden. Uit de 

literatuurstudie zijn de volgende kansen en risico’s naar voren gekomen:  

Cliënten krijgen de verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor anderen, met het risico overvraagd te 

worden; professionals kunnen niet meer bepalen wat goed is voor cliënten maar werken samen, 

waarbij zij continu uitgedaagd worden in hun normatieve dubbele reflexiviteit; en de 

(moeder)organisatie moet leren omgaan met een bottom-up bestuurde ‘afdeling’ in een bestuurlijke 

context waarin zij zich moeten verhouden tot zich opstapelende toezicht- en 

verantwoordingsstructuren.  

In de onderzoeksrapporten over organisaties in zelfbeheer, zoals in de proloog aangehaald, wordt 

verslag gedaan over de dynamiek in de groep deelnemers en de samenwerking van de professional 

met de groep. Echter in geen van de rapporten wordt aandacht besteed aan de samenwerking van de 

ondersteuner met de formele ervaringswerker. 

Met dit onderzoek  kan in deze zelfbeheerde praktijken gekeken worden wat de kanteling van top-

down naar bottom-up besturing, de verandering van rollen van cliënten en professionals en de 

collectieve zelfhulp betekenen voor de betrokkenen en in het bijzonder voor de samenwerking van 

professionals met formele ervaringswerkers.  
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3 In gesprek gaan met de werkers in de praktijk 

Hieronder wordt het onderzoeksdesign beschreven. Naast doel- en vraagstelling van het onderzoek 

worden de fasering van de dataverzameling, de onderzoeksstrategie- en methode en de 

verantwoording van de methodologische kwaliteit uiteengezet.  

3.1 Het praktijkvraagstuk 

Organisaties in zelfbeheer zijn van oorsprong gebaseerd op collectieve verantwoordelijkheid en 

collectief beheer van cliënten in gelijke posities en worden ondersteund door een sociale professional 

die in dienst is van die cliënten.  Echter in de meeste voorzieningen in zelfbeheer verwerven sommige 

deelnemers een formele positie als ervaringswerker, wel of niet in betaalde dienst, waarin zij meer 

invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van de individuele deelnemers en de groep. De 

professionals hebben nu formele ervaringswerkers naast zich waartoe zij zich moeten verhouden als 

ondersteuner én als collega.  

De vraag is  hoe de ondersteuners de samenwerking met deze formele ervaringswerkers ervaren, in 

hoeverre er spanningen optreden in de samenwerking en hoe zij daarmee omgaan. Ook willen wij 

weten hoe de ervaringswerkers de samenwerking ervaren.  

3.2 Doel – en vraagstelling van het onderzoek 

Doel van het onderzoek is inzicht te verwerven in de door de professionals en ervaringswerkers 

ervaren waarde en kwesties die spelen in de samenwerking en welke handelingsmogelijkheden zij 

daarin ontwikkelen. Uit deze doelstelling wordt de  volgende centrale vraagstelling afgeleid: 

‘Hoe ervaren de professionals en ervaringswerkers in organisaties in zelfbeheer de samenwerking met 

elkaar, welke waarde en welke spanningen ervaren zij hierin en hoe gaan zij daarmee om?’ 

Deelvragen: 

a) Wat is volgens de professionals de ervaren waarde in de samenwerking? 

b) Wat is volgens de ervaringswerkers de ervaren waarde in de samenwerking? 

c) Welke spanningen komen professionals tegen in de samenwerking met ervaringswerkers? 

d) Welke spanningen komen ervaringswerkers tegen in de samenwerking met professionals? 

e) Welke handelingswijzen hebben professionals om met deze spanningen om te gaan? 

f) Welke handelingswijzen hebben ervaringswerkers om met deze spanningen om te gaan? 
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3.3 Selectie van de deelnemers aan het onderzoek 

Voor de selectie van de organisaties is gebruik gemaakt van documentanalyse (eerdere 

onderzoeksrapporten over organisaties in zelfbeheer in Nederland, de sites van de organisaties en 

(mail)contact met vertegenwoordigers van de organisaties). Gezocht is naar: 

3.3.1 Exemplarische praktijksituaties: 

Praktijksituaties die aan de volgende omschrijving voldoen: organisaties die gestuurd worden door de 

deelnemers zelf, ondersteund worden door een sociale professional, een deelorganisatie vormen in 

een zorg- of welzijnsinstelling, het langer dan een jaar goed doen en een tijdelijke woonfunctie hebben 

voor cliënten.  En naar  

3.3.2 Exemplarische medewerkers/ deelnemers:  

Professionals (ondersteuners) en ervaringswerkers werkzaam in één van de organisaties zoals 

hierboven beschreven. Er waren acht zelfbeheer praktijken in Nederland die aan deze omschrijving 

voldeden, waarbij de schaal, doelgroepen, doelstelling en werkwijzen wel van elkaar verschillen: 

 

 Doel Deelnemers Moederorganisatie 

NuNN Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen 

(maatschappelijke opvang) 

Bewoners: 24 

Mannen vanaf 18 jaar 

RIBW Nijmegen 

 

Noiz 

 

Nachtopvang in Zelfbeheer  

(maatschappelijke opvang) 

zomer: 30 gasten 

winter : 40 gasten 

De Tussenvoorziening 

Utrecht 

JES Je Eigen Stek, opvang in zelfbeheer, 

Amsterdam, (maatschappelijke opvang) 

Bewoners: 16 

 

HvO Querido;  

Zorghotel 

Pitstop 

Cliëntgestuurd zorghotel  

Arbeidsrehabilitatie voor deelnemers, 

opvang (en soms vakantie) voor bewoners 

Bewoners (9-12),  

Deelnemers 60 

Roads/ Arkin  

 

Vrienden 

huis Velp 

Zorghotel/ opvang in zelfbeheer in Velp,  

GGz, verslaving en maatschappel. opvang 

Bewoners: 9 Vriend ggz.  

Klaverblad Bezinningshuis voor mensen met een 

doodswens 

Bewoners: 3 CBB 

GGZ Eindhoven 

H-b-b Huisje- boompje-beestje 
Opvang daklozen in zelfbeheer, Deventer 

 Deventer 

VOVEND-J Veilig Onderdak Voor En Door Jongeren, A - Kwintes Almere 

Figuur 2 : overzicht deelnemers die voldoen aan beschrijving exemplarische deelnemers 
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Twee van de genoemde voorzieningen vielen af en vier van de genodigde respondenten. VOVEND-J 

bleek nog in de opstartfase en was daarom niet passend voor ons doel en een organisatie, en Huisje-

boompje-beestje is in deze periode opgeheven. Een aantal deelnemers van de zes andere 

voorzieningen hebben van tevoren afgezegd.  

Aan de themamiddag hebben uiteindelijk ondersteuners van vijf voorzieningen en ervaringswerkers 

van drie voorzieningen deelgenomen en in totaal waren zes organisaties in zelfbeheer 

vertegenwoordigd. Met de ervaringswerker van JES is in de periode na de themamiddag een schriftelijk 

interview gedaan en de ervaringswerkster van het Zorghotel heeft van tevoren een bijdrage geleverd 

aan het tot stand komen van de casus. 

3.4 Naamgeving van de deelnemers 

In de verschillende organisaties worden de deelnemers met verschillende begrippen aangeduid, en 

geen enkele organisatie gebruikt het begrip ‘cliënt’. Wij noemen álle mensen die een rol hebben in de 

organisatie in zelfbeheer (bewoners/ gasten/ vrijwilligers, taakvrijwilligers) deelnemers. Degenen die 

een formele functie of positie bekleden en begonnen zijn als deelnemers (kerngroeplid, beheerder, 

coördinator, ondersteuner) noemen we ervaringswerkers, ongeacht of zij wel of niet in betaalde 

dienst werken. De ondersteuners met sociaal agogische opleidingsachtergrond noemen wij 

professional. 

3.5 Keuze van onderzoeksstrategie en methode voor dataverzameling 

De keuze die gemaakt wordt voor een onderzoeksstrategie komt tot stand uit een samenspel tussen 

praktijkprobleem, onderzoeksvraag en theorie. Ter oriëntatie op de mogelijke onderzoekinterventies 

kan het praktijkvraagstuk geplaatst worden in de regulatieve cyclus van van Strien (1986, aangehaald 

in ’t Hart, 2005).  

Het praktijkvraagstuk van ons onderzoek bevindt zich in de diagnosefase en specifiek in de verdieping 

op de probleemanalyse.  In de diagnose fase worden naast de kennis over de praktijkervaringen van 

de professionals en ervaringswerkers ook wetenschappelijk onderbouwde theorieën en concepten 

gebruikt. Empirische cycli worden daarmee ingevoegd in de regulatieve cyclus (De Lange, Schuman & 

Montesano Montessori, 2011:42).  Vanuit het empirisch deel van dit onderzoek wordt praktijkkennis 

opgedaan over de kwesties die spelen en over de handelingsmogelijkheden van de betrokkenen. Het 

is impliciete kennis , de ‘onder de ijsberg’ sluimerende ervaringen, motieven, waarden en normen 

(Lange et al. 2013:55)  en expliciete kennis die de betrokkenen hebben. Daarbij wordt gestreefd naar 

het verwerven van inductieve kennis met een divergent doel, er zijn verschillende antwoorden of 

oplossingen mogelijk (Guba&Lincoln in Abma, 2010). De deelnemers leveren niet alleen informatie 

voor het onderzoeksdoel, maar zij vergroten ook zelf hun kennis door de interactie met de anderen. 
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Deze vorm van onderzoek wordt ook het exemplarisch  handelingsonderzoek (Boog, 2008) genoemd 

en sluit aan bij de opvattingen over exemplarisch leren van Freire. Daarin dient onderzoek ertoe bij te 

dragen dat de onderzochten meer inzicht in en daarmee meer greep op hun eigen situatie krijgen. Het 

ontwikkelen van inzicht gebeurt aan de hand van thema's die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van 

de onderzochten. Mensen maken zich nieuwe inzichten eigen als zij hier in hun dagelijkse praktijk iets 

zinvols mee kunnen doen (Coenen-Hanegraaf, Valkenburg, Ploeg, & Coenen, 1998). 

De wisselwerking tussen de cycli en  onderzoeksactiviteiten: 

 

                                                 

 

Figuur 3: De wisselwerking tussen de regulatieve cyclus en de empirische cyclus met uitwerking naar 

onderzoeksactiviteiten, toegepast op ons onderzoek (Lange, Schuman, & Montesano Montessori, 

2011; Kreek, Diekman, & Vels, 2014). 

3.5.1 Exemplarisch handelingsonderzoek 

Het exemplarische handelingsonderzoek kent drie fasen: een themafase, een kristallisatiefase en een 

exemplarische fase. In de themafase staat het verhaal van de onderzochte centraal, de betrokkenen 

wordt de gelegenheid gegeven de persoonlijke (ervarings-) verhalen met betrekking tot het onderwerp 

in te brengen (casuïstiek). De onderzoeker probeert hier in eerste instantie de belangrijkste thema’s 

uit te halen. In het eerste deel van de kristallisatiefase wordt het belangrijkste thema, of de 

belangrijkste set samenhangende thema’s uitgekristalliseerd (Boog, 2008) Terwijl dat  ‘proces’ gaande 

is, worden uit de verhalen successen en spanningsvelden zichtbaar, en verwerven de 

onderzoeksdeelnemers  nieuwe kennis in de zin van weten hoe en waarom men in bepaalde situaties 

is vastgelopen. Dat inzicht genereert vervolgens mogelijk aanwijzingen voor oplossingen hoe nieuw 

verbeterd handelen kan worden geleerd door het ontwerpen van alternatieve handelingsscenario’s en 

het uittesten daarvan in de praktijk (Boog, 2007).  

In ons onderzoek zijn alleen de eerste fasen doorlopen: het verhalen verzamelen, het uitkristalliseren 

van urgente thema’s en de gezamenlijke analyse ervan – met als ‘bijvangst’ ideeën voor 

handelingsalternatieven die genoemd worden door de deelnemers in de dialoog.   

observatie

inductie

deductie

toetsing

evaluatie

Probleemanalyse o.b.v.  

bestaand materiaal 

     Literatuur/ vooronderzoek 

           Groepsinterviews 

     Verdieping probleemanalyse 

Te beïnvloeden factoren 

analyseren 

De empirische cyclus           
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3.5.2 Dialoog bevorderen bij verschil in macht : Responsieve evaluatie 

We hebben ervoor gekozen om de werkwijze van de responsieve evaluatie (Abma, T., 1996) te 

gebruiken. Bij de responsieve evaluatie gaat het erom dat de belanghebbenden in verschillende 

(macht)posities, in geval van ons onderzoek ervaringswerkers en professionals die actief zijn in 

organisaties in zelfbeheer, vanuit het eigen perspectief de onderwerpen  inbrengen en bespreken die 

voor hen van betekenis zijn voor de evaluatie.  De dialoog tussen de deelnemers vormt een middel om 

de thema’s van betrokkenen te articuleren en uit te diepen onder gelijkgestemden (mensen met 

convergerende belangen), en vervolgens om die in te brengen voor gesprek met andere partijen, zodat 

wederzijds begrip kan ontstaan (Abma & Widdershoven, 2006). Daarom wordt na het verhalen 

verzamelen in de themafase in de volgende fase, de kristallisatiefase,  de groep respondenten in eerste 

instantie gesplitst in twee homogene groepen. De kwesties die genoemd zijn worden eerst in deze 

homogene groepen besproken en uitgediept. De kernpunten uit deze bijeenkomsten worden 

opgetekend.  

Vervolgens komen beide groepen bij elkaar in een heterogeen groepsgesprek waarin de kernpunten 

uit de homogene groepsgesprekken (aan elkaar) voorgelegd en verder uitgediept worden.  

3.6 Fasering van de dataverzameling in het onderzoekstraject                             

                   Figuur 4: de fasering van het onderzoek schematisch weergegeven 
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Toelichting op schema: 

Data in kwalitatief onderzoek komen vaak uit verschillende bronnen, zoals veldnotities over 

observaties, interviewtranscripten, andere geschreven bronnen zoals dagboeken, brieven en 

documenten (Staa & Evers, 2010 ). In ons onderzoek is gebruik gemaakt van documenten (van 

internetsites) , veldnotities van werkbezoeken, interviewtranscripten, een schriftelijk interview en 

mailberichten.  

3.6.1 Literatuurstudie 

Literatuurstudie is bij praktijkgericht onderzoek in alle fasen van belang. In elke fase wordt 

teruggegrepen op literatuur en relevante theoretische modellen. Per onderzoeksfase heeft deze 

methode van dataverzameling echter wel een andere functie (Lange, Schuman, & Montesano 

Montessori, 2011).  

De politiek-maatschappelijke en bestuurlijke context, het vraagstuk van professionalisering en de 

dynamiek binnen organisaties in zelfbeheer in de context van zelfsturing en samensturing,  zijn door 

middel van  literatuuronderzoek uitgediept en beschreven. Hiermee, en met de onderzoeksliteratuur, 

kon de doel- en vraagstelling van het onderzoek aangescherpt en de onderzoeksstrategie bepaald  

worden. In de eerste fase van de dataverzameling doken onderwerpen of vraagstukken op waarvoor 

opnieuw literatuur geraadpleegd kon worden. Na de tweede fase van dataverzameling werd gekeken 

met welke theorieën de bevindingen kunnen worden begrepen. Nieuwe inzichten gaven aanleiding tot 

aanpassing of bediscussiëring van de gebruikte theorieën of concepten. 

3.6.2 Documentenverzameling en praktijkervaring van ondersteuners 

Informatie over (de werkwijze van) de organisaties in zelfbeheer werd verworven van de internetsites 

van de organisaties en via telefonisch en mail-contact met ondersteuners van de organisaties. Deze 

voorbereiding diende vooral de selectie van de deelnemende organisaties.  

3.6.3 Onderzoeksplan 

Naar aanleiding van literatuurstudie en (eigen) ervaringen met zelfbeheer zijn thema’s geselecteerd 

die (kunnen) spelen in organisaties in zelfbeheer. In de literatuur noch in eerdere gesprekken met 

ondersteuners en ervaringswerkers werden kwesties genoemd die specifiek met de samenwerking 

met formele ervaringswerkers te maken hebben. Daarom heb ik de ondersteuner van JES via de mail 

gevraagd naar zijn ervaringen met deze samenwerking en de eventuele spanningen daarin. Daarnaast 

is er informatie ingewonnen over de organisaties in zelfbeheer in Nederland die voldoen aan de 

beschrijving,  zoals boven aangegeven.  

De bevindingen (uit literatuurstudie, digitaal interview, documentenanalyse en inventarisatie van 

organisaties in zelfbeheer) zijn in mijn masterplan  (januari 2014) uitgewerkt.  
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3.6.4 Themafase:  Het verzamelen van verhalen/ onderwerpen die spelen 

Het verzamelen van casuïstiek 

Ten behoeve van het verzamelen van verhalen zijn de deelnemers aan het onderzoek gevraagd om 

casuïstiek van kwesties die spelen aan te dragen, zij kregen het volgende verzoek gemaild: 

 Beschrijf een situatie waarin spanningsvelden voorkomen ten aanzien van het bevorderen van een 

herstel ondersteunend klimaat en collectief empowerment! 

 Beschrijf een situatie waarin een spanningsveld voorkomt dat te maken heeft met het 

samenwerken met collega’s vanuit verschillende kennis/ ervaringsachtergrond ( professionals 

samen met formele en informele ervaringswerkers)  

Op dit verzoek heeft één ondersteunster gereageerd met een inbreng. 

Daarnaast hebben interviews en gesprekken met belanghebbenden, professionals en 

ervaringsdeskundigen  werkend in verschillende  organisaties in zelfbeheer plaats gevonden:  

Participerende, oriënterende observatie in vriendenhuis Velp.  

Een participerende observatie is een methode voor dataverzameling waarbij ‘van binnen uit’ en in een 

natuurlijke omgeving data worden verzameld (Swanborn, 2002). Observeren wordt gedefinieerd als 

het systematisch, zorgvuldig en aandachtig gadeslaan van gedragingen waarin de onderzoekers zijn 

geïnteresseerd (Maso en Smaling, 2004, p. 49). Onze rol was voor de deelnemers duidelijk die van 

onderzoekers en een geluidsopname werd toegestaan.  Na een informele kennismaking en een 

rondleiding in het huis is er deelgenomen aan de ‘bewonersvergadering’ in het vriendenhuis. Van de 

observaties zijn veldnotities en van de bewonersvergadering is een geluidsopname gemaakt, waarvan 

transcript en verslag.  

Gesprek over Casuïstiek ‘Zorghotel Pitstop’  

Het Consultgesprek met professional en ervaringswerkster van Zorghotel Pitstop vond plaats nadat de 

professional me had gebeld met het verzoek om te mogen praten over de problemen die zich in het 

zorghotel voordeden. Er is geen geluidsopname, wel heb ik er achteraf een verslag van gemaakt en dat 

op juistheid van weergave bij de gesprekspartners geverifieerd. De professional vroeg of ik dit verslag 

als de casusinbreng van haar en de ervaringswerkster wilde accepteren. ( Verslag gesprek, analyse en 

haar reactie). 

Semigestructureerd interview met senior ondersteuners/ oprichters van organisaties in 
zelfbeheer. 

Dit interview is opgenomen en er is een verslag van gemaakt (Bijlage 5). 
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3.6.5 Constructie casus 

Met behulp van deze verhalen is de casus geconstrueerd die in de groepsgesprekken als basis diende. 

(bijlage ). De casus is aan de deelnemers van het onderzoek opgestuurd met de mededeling dat deze 

gebruikt zou worden als uitgangspunt voor de groepsgesprekken. 

3.6.6 Kristallisatiefase: de groepsgesprekken tijdens de ‘themamiddag’ 

Uit praktische overwegingen (de deelnemers kwamen uit verschillende plaatsen in het land en 

sommigen hadden een lange reistijd)  hebben we de twee homogene en de heterogene 

groepsbijeenkomsten in één ‘themamiddag’ plaats laten vinden.  

De homogene groepsgesprekken vonden gelijktijdig plaats.  

In de homogene groepen werd  de deelnemers de vraag gesteld welke waarde zij toekennen aan 

organisaties in zelfbeheer. Vervolgens werd gevraagd naar de casus – in hoeverre de kwesties die in 

de casus spelen herkenbaar zijn en hoe zij in deze situaties zouden handelen. Hoewel er van tevoren 

een ‘topiclijst’ (bijlage) was gemaakt, werd nadrukkelijk ruimte gemaakt voor eventuele andere 

thema’s. 

Na een pauze werden in de heterogene groep de uitkomsten van de homogene groepen voorgelegd 

en uitgediept.  

Deze drie groepsgesprekken zijn volledig opgenomen en getranscribeerd  (bijlage 7, 8 en 9). 

3.6.7 Schriftelijk Interview  

Met één ervaringswerker  die niet bij de themamiddag aanwezig kon zijn is een schriftelijk ‘interview’ 

gedaan. N.a.v. mijn vragen heeft hij mij een compleet verslag opgestuurd, waarin hij de belangrijkste 

items die voor hem als ervaringswerker spelen heeft beschreven (mailwisseling en verslag bijlage 10). 

3.6.8 Valideringsbijeenkomst 

Tijdens de valideringsbijeenkomst is het conceptrapport met de deelnemers besproken. Gecheckt is in 

hoeverre de bevindingen in het rapport en de conclusies ten aanzien van de kwesties die spelen 

herkend worden als juist weergegeven en geselecteerd. (samenvatting van de valideringsbijeenkomst 

bijlage 14). Professionals en ervaringswerkers hebben tijdens de groepsgesprekken in de 

kristallisatiefase en nog sterker in de validatiebijeenkomst de problemen die zich voordoen uitgediept 

en ook suggesties gedaan voor handelingsalternatieven.  
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3.7 Analyse van de data 

Bij het exemplarisch handelingsonderzoek past de inductieve analyse:  hierbij wordt geprobeerd om 

zo veel mogelijk afzonderlijke verschijnselen waar te nemen, de onderzoeker heeft een open 

onderzoeksvraag en is op zoek naar wat ‘uit zichzelf’ naar boven komt (De Lange et al., 2011, p.207). 

Een essentiële activiteit voor de analyse is het coderen van de data, dat wil zeggen het ‘labelen’ van 

tekstfragmenten Bij de inductieve analyse worden vier fasen onderscheiden (Staa & Evers, 2010 ): 

exploratie (open coderen),  specificatie (axiaal coderen), reductie (selectief coderen) en integratie. 

Door open te coderen start de onderzoeker dicht bij de empirie, pas gaandeweg worden begrippen op 

(latent) conceptueel niveau geformuleerd. In ons onderzoeksteam hebben we de analyse iteratief het 

onderzoeksproces volgend, uitgewerkt.  

Elke keer dat er een nieuw verhaal was verzameld, bijvoorbeeld een interview was afgenomen of een 

dagdeel is geparticipeerd, werd de verzamelde (geregistreerde of onthouden)  informatie uitgewerkt 

in de vorm van een transcript of verslag en vervolgens geanalyseerd in het onderzoeksteam. 

Analyseren betekent in deze vorm van participatief onderzoek dat ‘het theoretisch kader zoals dat voor 

aanvang van het onderzoek is geformuleerd, wordt geconfronteerd met de verzamelde informatie. Die 

informatie kan ertoe bijdragen dat de begrippen, veronderstellingen en hypothesen waaruit het 

theoretisch kader bestaat, voorlopig worden bevestigd, ontkend, veranderd of aangevuld; en dat er 

nieuwe begrippen,  veronderstellingen en hypothesen – kwesties die spelen - worden geformuleerd’ 

(Maso & Smaling, 2004, p. 57).   

De data van de themafase  werden zoals boven beschreven geanalyseerd en de door reductie 

geïdentificeerde thema’s bij de constructie van de casus gebruikt. De transcripten van de 

groepsgesprekken werden op dezelfde wijze gecodeerd en in de onderzoeksgroep besproken, waarbij 

de specificatie en reductie naar bepaalde thema’s met voortschrijdend inzicht herhaaldelijk opnieuw 

gedaan werd. De validatiebijeenkomst was behalve ter validering van het concept-onderzoeksrapport 

ook bedoeld als derde ‘ronde’ in het analyseproces. De voorlopige conclusies en hypotheses die uit de 

data analyse waren gekomen werden ter discussie gesteld in de hoop op nogmaals verdiepende 

inzichten. Ten behoeve van de integratie van de data in deze masterthesis heb ik in overleg met mijn 

thesisbegeleider de reductie fase opnieuw gedaan.  

3.8 Methodologische kwaliteit van het onderzoek 

De kwaliteit van het onderzoek wordt ten eerste bepaald door de kwaliteit (helderheid) van de 

onderzoeksvraag, en de relevantie van de onderzoeksresultaten en de betekenis daarvan voor de 

praktijk. Het nut voor de praktijk is in het deel over het praktijkvraagstuk beschreven. De 

methodologische kwaliteit (de weg waarlangs de onderzoeksconclusies bereikt worden) dient zodanig 

te zijn dat onderzoeksvragen zo goed mogelijk worden beantwoord, zodat antwoorden ook verdedigd 

kunnen worden tegen kritiek. Dan gaat het om betrouwbaarheid en validiteit (Migchelbrink, 2013). 
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3.8.1 Betrouwbaarheid  

In kwalitatief onderzoek betekent betrouwbaarheid herhaalbaarheid van de tussen- en eindresultaten 

van een onderzoek. Feitelijke herhaling is in handelingsonderzoek echter niet mogelijk doordat de 

onderzochte situatie verandert, zodat het slechts om virtuele herhaalbaarheid kan gaan. Virtuele 

herhaalbaarheid betekent dat het onderzoek in principe door een andere onderzoeker opnieuw zou 

kunnen worden uitgevoerd met dezelfde methoden en technieken als de werkelijkheid niet veranderd 

was. Dat moet mogelijk worden gemaakt door uitgebreide rapportage van de oorspronkelijke 

uitvoering van het onderzoek (Maso & Smaling, 2004).  

3.8.2 Transparante rapportage en thick description 

Zoals boven gezegd zijn de data van alle fasen in het onderzoeksproces vastgelegd in de vorm van 

transcripten en verslagen, en ook de geluidsopnames zijn bewaard. Daarnaast zijn de mailwisselingen 

met respondenten bewaard en is er een dagboek bijgehouden, waarin de reflectie over 

onderzoeksproces vastgelegd werd. In het onderzoeksrapport en ook nu deze thesis is gebruik 

gemaakt van thick description. Deze vorm van onderzoek waarin wordt getracht een beschrijving te 

geven van de sociale interactie van de actoren in zelfbeheerde organisaties in termen van de eigen 

normen en begrippen is vergelijkbaar met etnografisch onderzoek. Ter bevordering van de validiteit 

van etnografisch onderzoek pleit Clifford Geertz in ‘The interpretation of cultures’ voor ‘thick 

descriptions’: zo veel mogelijk beschrijvingen met al hun details presenteren om zo de rijkheid en 

tegelijkertijd de complexiteit van het sociale leven tot zijn recht te laten komen (Geertz, 1973). De 

empirie kan als het ware voor zichzelf spreken.  

Met thick description in combinatie met het archiveren van alle verslagen en transcripten en een 

rapportage van de werkwijze in het onderzoek kan het onderzoek door een andere onderzoeker 

kritisch gevolgd worden, waarmee getracht is   virtuele herhaalbaarheid  mogelijk te maken.  

3.8.3 Validiteit 

In ons onderzoek worden belevenissen, ervaringen en meningen gemeten. Daarvoor moeten de 

onderzoekers zich inleven, waardoor het niet objectief is.  Interne validiteit betekent dan de mate 

waarin de bevindingen een correcte weergave zijn van het fenomeen dat men bestudeerd heeft:  

geven de resultaten een goede weergave van wat er in het veld gebeurt (gebeurd is)? (Maso & Smaling, 

2004). Een manier om de validiteit van een onderzoek te verhogen is triangulatie.            

Triangulatie 

Triangulatie  betekent convergentie zoeken tussen gegevens van meerdere informatiebronnen, 

oftewel vanuit verschillende invalshoeken hetzelfde meten. In ons onderzoek is dat gebeurd 

doormiddel van confrontatie met de theoretische context (Maso & Smaling, 2004), 
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databronnentriangulatie, methodentriangulatie,  memberchecking, onderzoekerstriangulatie (Staa & 

Evers, 2010 ) en het inschakelen van critical friends (Lange, Schuman, & Montesano Montessori, 2011)  

Confrontatie met de theoretische context 

De verzamelde informatie tijdens de eerste fase werd telkens gelegd naast het theoretisch kader, zoals 

geformuleerd in het onderzoeksplan. Daarmee werden de begrippen, thema’s en veronderstellingen 

aangevuld, gecorrigeerd of aangescherpt. Er werden nieuwe, andere inzichten over de kwesties die 

spelen in de praktijk geïdentificeerd ten opzichte van het theoretisch kader en de veronderstellingen 

die in het onderzoeksplan waren geformuleerd.  

Databronnentriangulatie:  

Data worden verzameld met behulp van verschillende strategieën, op verschillende momenten in de 

tijd, in verschillende sociale situaties en bij verschillende personen. Onder paragraaf 3.4  is schematisch 

weergegeven welke databronnen op welke momenten/ fases in welke sociale situaties bij welke 

personen zijn verzameld.  

Methodentriangulatie:  

Het gebruik van meer dan een methode om data te verzamelen. In ons onderzoek hebben wij gebruik 

gemaakt van oriënterende gesprekken en mailwisselingen, participerende observaties, een mondeling 

en een schriftelijke interview en drie responsieve groepsgesprekken.   

Onderzoekerstriangulatie/ peer debriefing :  

Onderzoekerstriangulatie betekent dat in het onderzoeksproject meerdere onderzoekers samen 

werken aan dataverzameling en analyse. De data werden door drie onderzoekers onafhankelijk van 

elkaar geanalyseerd en vervolgens naast elkaar gelegd (intersubjectieve toetsing).  

Memberchecking, of membervalidation :  

Doel van de memberchecking is te controleren of de onderzoekers de uitspraken van de participanten 

op de juiste / bedoelde wijze begrepen hebben (Bryman, 2008). Memberchecking vond plaats op 

verschillende momenten.    

 Aan het begin van de homogene groepsbijeenkomsten werd gevraagd in hoeverre de deelnemers 

de thema’s in de casus herkenden, aan de heterogene groep werden de inzichten van beide 

homogene groepen gepresenteerd met het verzoek te reageren bij onduidelijkheden of 

onjuistheden. 

 Ten behoeve van een validatiebijeenkomst werd het conceptrapport van het onderzoek aan de 

betrokkenen toegestuurd zodat zij tijdens de validatiebijeenkomst konden oordelen over de 

juistheid van de weergave van wat er door hen gezegd was en over de analyse en de conclusies.   
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Critical friends :  

Er vond regelmatig overleg plaats van het team ‘onderzoek naar organisaties in zelfbeheer’ waarin het 

proces en de uitkomsten van de verschillende onderzoeken naar organisaties in zelfbeheer naast 

elkaar werden gelegd en kritisch besproken.  

3.8.4 Externe validiteit , generaliseerbaarheid 

Generaliseerbaarheid is de mate waarin onderzoeksresultaten en conclusies van een onderzoek ook 

opgaan voor personen, situaties, organisaties, gevallen en verschijnselen die in dat onderzoek niet 

onderzocht zijn. Het gaat met andere woorden om geldigheid buiten het onderzoek. Deze vraag is voor 

ons onderzoek belangrijk, omdat wij hoopten informatie te verwerven die input zou leveren voor het 

opleiden van sociale professionals.  

In exemplarisch handelingsonderzoek legt men het accent niet op ideeën van objectieve en 

waardevrije werkelijkheid, maar op coherentie, intersubjectiviteit, contextualiteit, inzetten van de 

eigen subjectieve ervaringen, voorlopigheid, meerduidigheid, praktische relevantie en belang voor het 

menselijk leven. Volgens Smaling kunnen de resultaten die zodanig verworven worden ook diepgaande 

inzichten genereren die voor andere professionals interessant zijn, een schakel vormen voor 

vervolgonderzoek, of toepasbaar zijn in een andere context. De beweging is hier niet van deel naar 

geheel, van steekproef naar populatie, domein of kader, maar van geval naar geval (van persoon naar 

persoon, van situatie naar situatie, van context naar context, etc.). Guba en Lincoln gebruiken hiervoor 

de term overdraagbaarheid (Smaling, 2009; Maso & Smaling, 2004). 

Binnen ons onderzoek zijn drie vormen van analoge generalisatie mogelijk:  

Receptieve generalisatie: de lezer, gebruiker of participant generaliseert en de onderzoeker verschaft 

de nodige informatie in het rapport, waardoor het benuttingswaarde krijgt.  

Responsieve of participatieve generalisatie: de onderzochte is ook mede-onderzoeker; door  deelname 

in het onderzoek heeft deze allerlei vormen van kennis en inzicht waardoor deze kan beoordelen in 

hoeverre onderzoeksresultaten overdraagbaar zijn naar een andere situatie die de deelnemer voor 

ogen heeft.  

Exemplarische generalisatie, waarbij de onderzoeker een exemplarisch geval selecteert en waarbij 

lezers of gebruikers van het onderzoeksrapport of medeonderzoekers bekijken of de 

onderzoeksresultaten ook werkelijk elders zouden kunnen opgaan.  
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3.9 De rol van de onderzoeker  

Bij de groepsgesprekken zijn wij opgetreden als facilitator die condities creëert voor de dialoog. (Maso 

& Smaling, 2004). Wij  structureerden het gesprek en bewaakten dat alle deelnemers aan bod konden 

komen (De Lange et al., 2011). 

3.9.1 De relatie onderzoekers - onderzochten 

In dit type onderzoek is wederzijds vertrouwen tussen onderzochten en onderzoekers en respect van 

groot belang, aangevuld met  “dialogische omgangsvormen waarbij het streven naar communicatieve 

symmetrie in de interacties het zwaartepunt vormt”  (Maso & Smaling, 2004, p. 107). Wij probeerden 

een conversatieruimte te scheppen, waarin de onderzochten hun ervaringen, opvattingen en hun 

problemen durven te delen. Dat houdt in dat er binnen de groep  bereidheid moest zijn tot openheid 

en reflectie, en bij de onderzoeksleiders  de bereidheid om aan alle betrokkenen verantwoording af te 

leggen over de werkwijze binnen en de uitkomsten van het onderzoek (de Lange, et al., 2011). Dit 

vereist tegelijkertijd een continue kritisch zelfonderzoek van de onderzoeker en het openhartig 

communiceren daarover (Maso & Smaling, 2004). Dit hebben wij voortdurend getracht te doen in de 

communicatie met de respondenten. Ondanks enige sturing vanuit de thema’s hebben wij een open 

waarnemende houding aangenomen, wederkerig en met verwondering (Scharmer, 2008) . 

3.9.2 Normatieve motivatie  

Het onderzoek is te plaatsen zowel in het interpretivistische en in het kritisch emancipatoire 

paradigma: het is erop gericht de complexiteit en veelzijdigheid van het menselijk handelen in kaart te 

brengen (Lange, Schuman, & Montesano Montessori, 2011, p. 45), ‘handelen dat wordt geïnspireerd 

door reflectie en dat gericht is op emancipatie’ (Kincheloe,1991, aangehaald in de Lange, et al., 2011, 

p.47). Het praktijkvraagstuk speelt zich af in een context, waarin participatie van en dialoog met 

burgers ongeacht hun maatschappelijke positie bepleit wordt. Het streven naar samenwerking in een 

dialogische relatie tussen onderzoekers en onderzochten kan gezien worden als het consequente 

uitdragen en uitvoeren van de waarde van interactieve participatie, en draagt bij aan het 

empowerment van de deelnemers aan het onderzoek (Maso & Smaling, 2004).  

Dit is tegelijkertijd een reden om extra alert te zijn op ongewenste beïnvloeding van de deelnemers 

aan het onderzoek. De onderzoekers hebben dit vooral proberen te voorkomen door open minded de 

groepsgesprekken in te gaan en door voornamelijk open vragen te stellen.   

3.9.3 Vertrouwelijkheid en privacy 

De werkwijze binnen het onderzoek, hoe om te gaan met elkaar, met vertrouwelijke informatie en met 

privacy met  alle betrokkenen is met elkaar besproken en met elkaar vastgesteld.  
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In de rapportage zijn de gegevens zodanig geanonimiseerd  dat zij niet/ zo min mogelijk tot bepaalde 

personen te herleiden zijn. 
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Deel II                            
 

De verhalen van de praktijken, 
empirische resultaten 

 

 

In deel II  wordt de empirie gepresenteerd op een thematische manier: in hoofdstuk vier wordt 

aangegeven welke kwesties in de themafase geïdentificeerd zijn.  Vervolgens wordt in hoofdstuk  

vijf beschreven welke waarden de respondenten aan zelfbeheer toeschrijven. Daarna worden de 

resultaten uit de kristallisatiefase, geordend naar de geïdentificeerde thema’s, als volgt 

weergegeven, in hoofdstuk zes: structuren, in hoofdstuk zeven: rollen en in hoofdstuk acht : 

competenties.   
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4 Thema’s: de kwesties die spelen in zelfbeheer 

Hieronder wordt beschreven wat de resultaten zijn van de themafase van het onderzoek en hoe de 

casus die aan de hand van de thema’s is geconstrueerd, is ontvangen door de respondenten.  Door 

middel van de participerende observatie in Vriendenhuis Velp, het gesprek met de professional en een 

ervaringswerkster van Zorghotel Pitstop, de inbreng van de professional van bezinningshuis Het 

Klaverblad en het interview met oud-oprichters/ ondersteuners van organisaties in zelfbeheer,  

konden  kwesties die spelen worden geïdentificeerd.  

4.1 De impact van structuren  

Vanuit het vooronderzoek wisten wij dat in Vriendenhuis Velp kerngroepleden hun 

ervaringsdeskundigheid als kennisbron gebruiken in de samenwerking en waren wij vooral 

nieuwsgierig hoe zij dat deden. Echter toen wij in Velp op bezoek kwamen bleek dat daar sinds een 

aantal maanden de kerngroep als  (overleg)orgaan opgeheven was. Zij waren naar eigen zeggen tot 

het inzicht gekomen dat de hiërarchische ordening (en het veelvuldig terugtrekken in het kantoor van 

de kerngroep) een belemmerende werking had op de participatie, het ervaren van gezamenlijke 

verantwoordelijkheid en het optimaal benutten van de capaciteiten van de bewoners. 

Ervaringswerkers  ‘van buiten’  zijn nu welkom als deelnemers aan de bewonersvergadering en in 

dienst van en ter ondersteuning van de organisatie van het Vriendenhuis. 

Een ervaringswerkster en een bewoner verwoorden het als volgt:  

 ‘ik vind het nu veel stabieler, veel rustiger nu we niet met kerngroep werken. Je doet het veel meer met 

elkaar … dat merk ik ook wel , er wordt meer overlegd’.  [Ew]  

‘ ….ja ik vind dat het nu meer de bewoners onder mekaar zijn betrokken, eerder zaten jullie apart op het 

kantoortje, en nu loopt het meer tussen jullie [ de ondersteunster en de ervaringswerkers E.P.] en de 

bewoners door elkaar  en dat is op zich wel prettiger voor de bewoners….’  [Bewoner] 

4.2 De impact van competenties en rolinvulling 

Naar aanleiding van de samenvatting en beknopte analyse van de situatie binnen het zorghotel ten 

tijde van het gesprek met haar en de ervaringswerkster reageert de professional als volgt: 

‘… Ik denk zelf dat het ontbreken van het conflict oplossend vermogen in de kerngroep een belangrijke 

factor is voor het ontstaan van verschillende knelpunten. De angst om de conflicten aan te gaan, 

ongewenst gedrag bespreekbaar te maken of elkaar aan te spreken op verantwoordelijkheden 

verstoren op dit moment zeer duidelijk de samenwerkingsrelatie ….  ontstaan er veel onderhuidse 

spanningen...en wordt er ... ook een te klein beroep gedaan op de mogelijkheden die mensen wel 

hebben. In plaats van hier aan te werken en dit proces te ondersteunen ben ik verschoten in overnemen’ 
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In deze reactie worden behalve de hiërarchische structuur ook de rolverwachtingen en competenties 

van deelnemers geproblematiseerd en in verband gebracht met de mate waarop collectieve 

verantwoordelijkheid en eigenaarschap door de deelnemers ervaren wordt. 

4.3  De impact van rolverwachtingen en roldynamiek 

De professional van het Klaverblad schrijft dat het risico bestaat dat professional en ervaringswerker 

niet op een lijn zitten met betrekking tot het omgaan met afstand en nabijheid.  

‘…de ervaringswerker en professional op een gegeven moment niet meer op één lijn werken. De 

ervaringswerker kan veel meer met bewoner/cliënt meegaan door dit gevoel te herkennen en misschien 

wel grenzen verleggen terwijl een professional juist zal denken dat er wat meer afstand genomen moet 

worden.’  

In het interview met twee oprichters van organisaties in zelfbeheer wordt op een moment kort 

ingegaan op de samenwerking van de sociale professional met de collega ervaringswerker:  

‘….iemand die dan in zo’n formele rol gehaald wordt. Die groeit ook verder en het kan ook zijn dat die 

juist beweegt naar een richting waar ik niet zo op heb zitten wachten als ondersteuner. ‘ 

Deze spanning is indirect ook in de verhalen van het zorghotel en van Vriendenhuis Velp naar voren 

gekomen.  

Dankzij de inbreng van bovenstaande verhalen zijn de onderwerpen die in  organisaties in zelfbeheer 

en in het bijzonder in de samenwerking van professional en ervaringswerker spelen concreter 

geworden en aangescherpt.  

Daarmee is een eerste antwoord op de onderzoeksvraag gegeven, welke kwesties er spelen in de 

samenwerking van ervaringswerker en professional. De kwesties spelen zich af op gebied van de drie 

dimensies :  structuren, rollen en competenties: 

a) De impact van structuren in de organisatie (met name de roldifferentiatie en de daarmee 

verbonden hiërarchische (machts-)structuur) op de samenwerking. 

b) De impact van de rolontwikkeling en rolverwachtingen binnen zelfbeheerde organisaties op de 

samenwerking.  

c) De impact van de competenties van professionals en ervaringswerkers (bij conflicten en 

incidenten) op de samenwerking in zelfbeheer. 
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Met voorbeelden uit bovenstaande ‘verhalen’ is een casus geconstrueerd waarin de spanningen die 

spelen rondom deze kwesties concreet zijn gemaakt (zie proloog en bijlage 06). Deze werd aan de 

deelnemers van het onderzoek toegezonden. 

Waarde en waarden 

In de themafase is niet direct aan de orde gekomen welke waarde en waarden de betrokkenen 

toekennen aan zelfbeheer. Die vraag hebben we wél aan de groepen gesteld tijdens de themamiddag, 

omdat de waarden uitgangspunt vormen en richting geven aan het handelen van de werkers in 

zelfbeheer, zoals uit het onderzoek naar zelfbeheer is gebleken.  

4.4  De casus/ validatie van de kwesties 

Belangrijke vraag was vervolgens of en in hoeverre deze kwesties ook in de andere deelnemende 

organisaties in zelfbeheer herkend werden.  

Opvallend was dat de meeste deelnemers de casus zeer herkenbaar vonden, en dan vooral de 

machtsdynamiek en de manier waarop deelnemers handelen in conflicten. In de homogene groep 

professionals zei een ondersteuner: ‘ze dachten dat ík de casus had geschreven’ ; en in de homogene groep 

ervaringswerkers zei iemand: ‘ik dacht dat de casus bij ons vandaan kwam’. In de  dialoog van de 

deelnemers over deze kwesties konden de thema’s uitgediept worden en ervaringen met en ideeën 

over oplossingen en handelingsalternatieven gedeeld worden.  

Daarmee werd onze aanname bevestigd dat de onderwerpen, spanningen en uitdagingen die wij in de 

themafase uit de verhalen van betrokkenen hadden geselecteerd ook de urgente thema’s vormen van 

de andere organisaties in zelfbeheer. Ook werd bevestigd dat de respondenten de waarden van 

zelfbeheer essentieel vinden en richtinggevend voor hun handelen.  
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5 De ervaren waarden van de samenwerking in zelfbeheer 

Uit eerder onderzoek naar organisaties in zelfbeheer is naar voren gekomen dat professionals in 

zelfbeheer geen gebruik (kunnen) maken van methodische standaarden. De waarden van zelfbeheer 

zijn richtinggevend voor hun handelen. Daarom leek het ons in een onderzoek naar kwesties die spelen 

in de samenwerking van werkers in zelfbeheer belangrijk om te beginnen met de vraag welke waarden 

de respondenten aan zelfbeheer toe kennen. (De vraag naar de ervaren waarde van de samenwerking 

van professional met ervaringswerker en andersom is niet expliciet gesteld, maar is indirect af te leiden 

uit de verhalen van de deelnemers, waarover meer in de hoofdstukken 6, 7 en 8. ) 

Hieronder wordt beschreven welke waarden de respondenten aan organisaties in zelfbeheer 

toekennen. 

Gelijkwaardigheid  

Gelijkwaardigheid wordt als ‘een van de grondbeginselen’ gezien in zelfbeheerde organisaties. Daarbij 

gaat het om het erkennen van ieders bijdrage en kracht als even waardevol en om een gelijkwaardige 

bejegening, waarin niemand een ander mag domineren: 

‘de een is meer in staat om met beleid bezig te zijn, de ander wil gewoon dat het met de afwas goed 

geregeld is, maar dat het allemaal even belangrijk is’. [Ond]     ‘…..empowerment, …zo van: hij heeft zijn 

sterkte daar, hij daar, en dat je dus als hele groep gaat zien waar elkaars krachten zijn.’ [Ew].      

 ‘ Dominant gedrag en in sommige gevallen naar vrouwen toe. Dat willen we niet hebben.’ [Ew] 

Collectieve verantwoordelijkheid en samenredzaamheid 

Een tweede essentiële waarde van zelfbeheer is collectieve verantwoordelijkheid:   

‘het met zijn allen op een gelijkwaardige manier samen doen, zodat iedereen binnen zijn eigen 

mogelijkheden en op zijn eigen manier een bijdrage kan leveren om de voorziening draaiende te 

houden.’ [Prof] 

Daarbij gaat het om het zorgen voor elkaar en om het elkaar ondersteunen in het dragen van 

verantwoordelijkheden voor het leven (samenredzaamheid): 

‘sowieso herkenning: logenotencontact is bij ons belangrijk uitgangspunt ‘ [Prof];  ‘‘belangrijkste bij ons, 

pluspunt van zelfbeheer: empowerment, ….het zorgen voor elkaar, als je je om iemand anders 

bekommert, bekommeer je je eigenlijk ook meer om jezelf [Prof]     ‘Elkaar helpen om dingen weer te 

gaan dragen hoe klein of hoe groot ook, … van eten tot besluiten nemen’  [Prof]    ‘Het is van essentieel 

belang … dat die samenhang en onderlinge empathie er is…,  [Ew] 
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Voor elkaar zorgen en samen verantwoordelijkheid dragen versterkt de onderlinge betrokkenheid en 

cohesie. Een professional omschrijft de waarde van zelfbeheer in het ruimte bieden voor ‘weer leren 

leven’, waarbij zij het bieden van een veilige omgeving  benadrukt: 

‘ik noem het eigenlijk weer leren leven, echt leren leven, de eigen waarden en normen leren voelen in 

contact met elkaar en daar handen en voeten aan geven, ik bedoel het begrip empowerment dat 

spreekt eigenlijk allemaal voor zich, wat mensen goed doet is, dat ze op een veilige manier 

verantwoordelijkheden weer leren nemen, zonder in oude gewoontes te schieten, of dat ze te veel 

verantwoordelijkheid nemen en dat ze weer gaan drinken omdat ze het niet aan kunnen.’ [Prof]  

Veiligheid  

Veiligheid is volgens de respondenten nodig om te komen tot verdere ontwikkeling. De veilige 

omgeving is terug te zien in de tijd en ruimte die er is om te kunnen experimenteren met gedrag: 

‘… de ruimte krijgen om weer door vallen en opstaan weer zichzelf te hervinden.’  [Prof]   

‘je kun niet als ondersteuner zeggen “jullie hebben geen oog voor elkaar, volgende week is dat een vast 

agendapunt” – van die frustrerende dingen ben je soms maanden of jaren bezig om de groep überhaupt 

dat inzicht te laten krijgen.’ [Prof]  

Veiligheid betekent volgens de respondenten ook fouten mogen maken,  de tijd krijgen tot het leren 

van fouten en de ruimte creëren om deze processen ook bespreekbaar te maken : 

 ‘…..bij ons is belangrijk dat je altijd een 2e,3e,4e,5e,6e kans krijgt.’ [Prof]    ‘Maar doordat  het 

[zelfbeheer E.P.] een leeromgeving is waar mensen dezelfde fouten mogen maken zonder dat ze 

daarvoor gestraft worden, zie je overduidelijk dat mensen toch leren (van hun fouten). Mensen krijgen 

de tijd om te leren (van hun fouten).’ [Ew] 

 ‘…..en dan wel mensen actief uitnodigen, jongens nou moet je ook wat zeggen…’;  ‘dat vind ik dan wel, 

dan moet je er wel bij zijn, omdat,  omdat veiligheid, als ie boos wordt dat je in kunt grijpen, …’ [Prof]  

Vrijheid 

De respondenten stellen dat er voor de deelnemers zoveel mogelijk de vrijheid moet zijn om eigen 

keuzes te maken en te bepalen wat en hoe het eigen leven in te richten, zodat zij het leven weer in 

eigen hand kunnen nemen. 

 ‘ om hun eigen leven in te richten, of samen met medebewoners van het huis, dat die keuzes zo min 

mogelijk gemaakt worden door de professionals of de beleidsmakers.’ [Prof]  ‘ ….het belangrijkste … Je 

mag zelf bepalen hoe je het doet.... Dus je mag er zelf over nadenken hoe je het aan wilt pakken.’ [Ew] 
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‘Door de vrijheid die mensen hebben om zelfstandig de dingen aan te pakken, zie je ook overduidelijk, 

dat mensen de regie die zij verloren hadden over hun leven weer in handen krijgen.’ [Ew] 

Opvallend is dat zowel de professionals als de ervaringswerkers spontaan meermaals het begrip 

empowerment noemen in verband met de waarde van zelfbeheer. Voor hen blijkt het een begrip dat 

zij operationaliseren met: mensen in hun kracht aanspreken, kansen bieden om keuzes te maken, te 

leren van fouten etc. Kortom hun visie is dat het uitdragen van de genoemde waarden het 

empowerment van de deelnemers in zelfbeheer bevorderen.  

5.1 Samenvatting: 

De door de deelnemers genoemde waarden van zelfbeheer zijn gelijkwaardigheid, collectieve 

verantwoordelijkheid, samenredzaamheid, vrijheid en veiligheid. Zelfbeheer wordt gezien als dé 

waarde, de bestaansreden van organisaties in zelfbeheer. De waarden van zelfbeheer wordt  door 

deelnemers concreet vertaald in ‘weer leren leven’ en het (kunnen en mogen) maken van eigen keuzes, 

het aangesproken worden op eigen kracht en talenten; het (her)vinden van eigen normen en waarden 

en van de juiste mate van verantwoordelijkheid. Tijd en ruimte om fouten te mogen maken, 

bespreekbaar te maken en te leren van fouten bevordert veiligheid. De collectieve 

verantwoordelijkheid ondersteunt de waarden gelijkwaardigheid en gelijkheid in positie, beide dragen 

bij aan het zorgen voor elkaar, aan samenredzaamheid. Volgens de deelnemers bevordert zelfbeheer 

vanuit die waarden het empowerment van de deelnemers.  

 

De spanningen en uitdagingen die door de respondenten beschreven worden ( zie de volgende 

paragrafen) kunnen grotendeels in het licht van die waarde en waarden bekeken worden: in hoeverre 

werken de structuren, roldynamiek en competenties belemmerend of bevorderend voor de waarden 

van zelfbeheer en dus het empowerment van de deelnemers. En – wat betekent dat voor de 

samenwerking van professional met ervaringswerkers? 
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6 Structuren 

De structuren, de manier waarop personele verhoudingen geregeld zijn, hoe functies gedefinieerd zijn, 

hoe de interactie vorm gegeven wordt, de culturele structuur: de codes, afspraken, regels en 

omgangsvormen die gelden en ook de materiele structuur (Houweling-Meijers & Visser, 2005), hebben 

een belangrijke impact op de samenwerking van professional en ervaringswerker. In organisaties in 

zelfbeheer is de ‘organisatiestructuur’ van tevoren geen gegeven; in de oprichtingsfase ontstaat 

meestal een ordening die later enigszins geformaliseerd wordt. Hieronder wordt beschreven hoe de 

structuren binnen de organisaties eruit zien en wat voor betekenis deze hebben.   

6.1 Personele structuur 

Hoewel alle deelnemende voorzieningen voldeden aan de beschrijving die bepalend was voor de 

selectie voor dit onderzoek , was er toch nog een grote diversiteit tussen de deelnemende organisaties 

zien. Opvallend was dat noch de rol van de ervaringswerker noch de rol van de professional in alle 

organisaties hetzelfde was. Ook de achtergronden van de betrokkenen verschilden.  

6.1.1 Rollen en functies 

Bij de meeste voorzieningen zijn ervaringswerkers mensen die begonnen zijn als bewoner / deelnemer 

en zich geleidelijk ontwikkelden naar leiderschapsrollen (bij NuNN, Noiz en JES). In Velp waren 

ervaringswerkers actief in het kader van dagbesteding of  van een re-integratie-traject en niet 

noodzakelijk uit de bewonersgroep voortkomend; in het Zorghotel komt het regelmatig voor dat een 

bewoner later als vrijwilliger verder gaat of terug komt, maar een groot deel van de ervaringswerkers 

werkt in het kader van arbeidsrehabilitatie of dagbesteding in het Zorghotel.  

Ook de rol van de professional is bij de voorzieningen verschillend: bij NOIZ werkt geen professional 

met de titel ondersteuner, maar heeft een unithoofd van de moederorganisatie een ‘ondersteunende 

rol’ in de voorziening en ook zijn er werkbegeleiders  ‘Ja goed, je kan degene die de werkvloer begeleidt wel 

ondersteuner daarin noemen.’[Ew], waarvan één oorspronkelijk uit de doelgroep komt. Bij NuNN werken 

meerdere ondersteuners met sociaal agogische achtergrond, bij JES werken twee ondersteuners 

waarvan een met sociaal agogische achtergrond en een ex-bewoner van JES, die weer ondersteund 

worden door een senior/ de medeoprichter van JES. In het Zorghotel heeft de ondersteunster met 

sociaal agogische achtergrond twee betaalde ervaringswerkers naast zich in de functie van 

projectleider en een kerngroep met onbetaalde ervaringswerkers. Bij het Klaverblad werken nu twee 

ondersteuners met agogische achtergrond, de oprichters / eerste ondersteuners van Klaverblad waren 

ervaringsdeskundigen.   

Verder is er nog verschil in financiële waardering. De professionals zijn allen in loondienst en bij elke 

voorziening zijn ook één of meerdere ervaringswerkers in betaalde dienst. De numerieke verhouding 

tussen professional en aantal deelnemers verschilt eveneens (enorm) met uitschieters van een 0.5 fte 
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(full time equivalent) aanstelling ondersteuner bij 60 vrijwilligers in Zorghotel Pitstop en twee 

ondersteuners (samen > 1 fte) bij drie bewoners in het Klaverblad.  

Ook de relatie van de voorziening met de moederorganisatie is verschillend: De soevereiniteit van de 

organisatie in zelfbeheer ten aanzien van de moederorganisatie is in het ene geval contractueel 

vastgelegd en gewaarborgd (bij NuNN en vriendenhuis Velp), in andere gevallen afhankelijk van de 

veranderende opvattingen van het management van de moederorganisatie.  

(Voor een schematisch overzicht van de personele verhoudingen zie bijlage 15) 

6.1.2 De naamgeving van de deelnemers door de deelnemers 

De naamgeving van de actoren, die de organisaties in zelfbeheer runnen, verschilt. In de GGZ 

gerelateerde organisaties noemen zij zich afhankelijk van hun rol gasten of vrijwilligers of 

kerngroepleden. In de maatschappelijke opvang is sprake van gasten of bewoners, en bij de 

grootschalige voorzieningen tevens taakvrijwilligers en beheerders. Tijdens de themamiddag werden 

de verschillende benamingen (behalve cliënt) door elkaar gebruikt en soms van elkaar over genomen 

of naast elkaar genoemd ‘onze kerngroepleden – of beheerders’.  Ook werd soms de term ‘medewerker’ 

en ‘collega’ gebruikt om de ervaringswerkers aan te duiden.   

6.2 Achtergrond deelnemers in voorzieningen verschuift 

Historisch gezien is er een verschil in achtergrond van de deelnemers van organisaties die in het kader 

van maatschappelijke opvang zijn ontstaan, en cliëntgestuurde projecten ontstaan vanuit de 

cliëntenbeweging in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz). Tijdens de themamiddag werd duidelijk 

dat die scheidslijn niet meer zo scherp aanwezig is. Het Vriendenhuis Velp bijvoorbeeld is begonnen 

als voorziening voor mensen met GGz achtergrond, maar al snel was er sprake van dubbele of multiple 

problematiek (naast psychische problemen ook verslaving en ook soms een lager verstandelijk niveau), 

waarbij velen ook dak- en thuisloos en enkelen in detentie zijn geweest. In het Zorghotel is dezelfde 

ontwikkeling te zien. Bij de MO- gerelateerde voorzieningen hebben de deelnemers mogelijk minder 

vaak een psychiatrische diagnose, maar psychosociale of verborgen psychiatrische problematiek is wel 

degelijk aanwezig bij sommige deelnemers, volgens een ondersteuner.  

Daarnaast treedt volgens één van de ondersteuners een verschil op tussen oude en nieuwe garde 

bewoners:  

‘Bij ons heb je de laatste vijf tot zes jaar een tweedeling in de doelgroep gekregen; de oude garde 

daklozen, de mensen die echt lang buiten hebben geslapen, verslavingsproblematiek, vroeger 

jeugdzorg, internaat de hele reutemeteut …. en een hele grote groep die nieuwe dakloze zijn, die nooit 

een nacht buiten hebben geslapen, die geen psychiatrische achtergrond hebben, hoewel meestal als je 

er dieper op ingaat kom je er toch achter dat er het een en ander mis is.  [Prof] 
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Bij het (GGz-gerelateerde) Klaverblad hebben alle bewoners gemeen dat zij een doodswens hebben, 

en uit de mededeling dat de bewoners in de weekenden ‘naar huis’ gaan, was op te maken dat hier 

geen sprake is van mensen met dak- en thuisloosheid. 

6.3 Roldifferentiatie en hiërarchie 

In de meeste voorzieningen is sprake van een rol/ functiedifferentiatie, hoe groter het aantal 

deelnemers hoe verregaander de differentiatie is. Bij NuNN, NoiZ en het Zorghotel is er sprake van 

(taak)vrijwilligers en een kerngroep/ beheerdersgroep, de coördinatoren van de vrijwilligers, en JES 

heeft een werkgroep, die beleid dient voor te bereiden. Het Zorghotel heeft tevens twee projectleiders 

die lid zijn van de kerngroep maar ook verantwoording moeten afleggen aan de moederorganisatie. 

Het Vriendenhuis Velp heeft de kerngroep afgeschaft zoals in de themafase bleek.  

Professionals en ervaringswerkers zeggen dat de verschillende rollen en posities in principe geen 

hiërarchische macht betekenen. Maar het opkomen van machtsongelijkheid ligt wel altijd op de loer 

en is een gevaar voor zelfbeheer:  

‘….dat is een van de valkuilen, denk ik,  van zelfbeheer, dat je - een van de grondbeginselen is 

gelijkwaardigheid -, alleen als je niet oplet ontstaat er toch een hiërarchie,’ [Prof] 

Aan de verschillende rollen wordt (in sommige voorzieningen) wel degelijk een (hiërarchische) status 

verbonden. Dat wordt zichtbaar in de woordkeuze bij het beschrijven van de sanctie als een 

ervaringswerker stelselmatig de regels overtreedt: 

‘…..dat hoort bij je verantwoordelijkheid als je vrijwilliger bent, als je stelselmatig niet komt wordt je 

gedegradeerd tot gast.’ [Prof] 

In een hiërarchische structuur wordt het gevoel van collectieve betrokkenheid en collectief 

probleemeigenaarschap van de deelnemers belemmerd, vinden ondersteuners: 

‘….dat bij ons … een soort traditionele structuur is ontstaan waarbij de kerngroep eigenlijk de baas is 

geworden en de inspraak van de  andere deelnemers eigenlijk heel erg laag is en … in dat proces is, denk 

ik, ook bij veel mensen het collectieve aspect van eh  zelfbeheer een beetje verloren gegaan, … Dat 

maakt dat de gezamenlijke verantwoordelijkheid en de betrokkenheid en dat eigenaarschap van die 

voorziening met elkaar op dit moment eigenlijk op een heel laag pitje is beland’ [Prof] 

Voor sommige deelnemers kan het prettig zijn om een groep leiders te hebben: 
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‘….mensen het gewoon prettig vinden, dat er een groep is die het voor het zeggen hebben.’[Prof] 

Maar alle ondersteuners hebben de indruk dat de vergaande vorm van hiërarchische machtsstructuur 

leidt tot een wij-zij cultuur, groepjesvorming, een slechte sfeer, tot terugtrekgedrag, roddelen en 

manipulatief gedrag. 

 ‘…ik zag gewoon dat gasten  dan meer op hun kamer gingen zitten, terug vielen op hun oude patronen 

van terugtrekken, ruzies niet aan willen gaan. De sfeer werd slecht,  de sfeer werd echt heel slecht, na 

ja, wat hier staat (in de casus) roddelen, manipuleren, clubjes vormen,’ [Prof] 

Naast de formele structuur ontstaat er meestal een informele structuur van subgroepen, veelal 

ontstaan uit loyaliteit of door vroeger, maar ook door actueel gemeenschappelijk belang: 

‘…..die kennen elkaar van onder de brug’ [Ew]                                                                                              

 ‘……en dan moet je oppassen want de een is vriendje met de ander. Dat vriendjespolitiek zie je bij ons 

dus heel erg. ’ [Ew] 

Het ontstaan van subgroepen kan leiden tot onderlinge rivaliteit en vriendjespolitiek, uitsluiting en 

frustraties : 

‘Er is sprake van groepsvorming , vriendjespolitiek en sub-groepjes die elkaar de hand boven het hoofd 

houden. Er is vaak sprake van rivaliteit onderling, in een gevecht om een plek in de pikorde.’ [Ew] 

‘dan krijg je al gauw allemaal groeperingen. … En daar krijg je frustraties door binnen het samenwonen. 

En als die ene niet goed voor zichzelf op kan komen, dat zorgt ook weer voor frustraties.’ [Ew] 

Spanningen: 

Bij een (vergaande) roldifferentiatie ontstaat meestal onbedoeld een hiërarchische machtsstructuur 

die volgens de respondenten het ontstaan van subgroepen en een wij-zij cultuur, met roddel, 

manipuleren en vriendjespolitiek in de hand werkt. Dat alles bij elkaar maakt dat de onderlinge 

betrokkenheid, de collectieve verantwoordelijkheid en het gevoel van mede-eigenaarschap in het 

geding is.  

Collectieve verantwoordelijkheid wordt geconcretiseerd in de besluitvorming en geformaliseerd in de 

overlegstructuur in een organisatie. 
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6.4 Overlegstructuur 

In alle voorzieningen is er een wekelijkse vergadering waarin de belangrijkste besluiten genomen  

worden. Daar waar een differentiatie is in functies wordt meestal ook een functie- gerelateerd overleg 

gehouden, zoals kerngroep-overleg of beheerdersoverleg (de groep ervaringswerkers die de dagelijkse 

gang van zaken in de organisatie beheren), vrijwilligersvergadering, keukenoverleg en een 

bewonersvergadering. In het Klaverblad vindt er regelmatig intervisie plaats, waarbij alle betrokkenen 

(bewoners en ondersteuners) aanwezig zijn. In alle voorzieningen wordt de overlegstructuur als een 

belangrijk instrument ervaren in het wel of niet bevorderen van de ervaren collectieve 

verantwoordelijkheid: 

‘ met zijn allen op een gelijkwaardige manier samen doen, en of en iedereen binnen zijn eigen 

mogelijkheden en op zijn eigen manier bijdrage leveren om de voorziening draaiende te houden en de 

het beleid of de regels die met elkaar worden opgesteld dat samen heel erg te doen’ [Ew] 

Enerzijds vinden de deelnemers aan het onderzoek  het nodig dat er kartrekkers zijn,  

‘omdat er binnen de groepje mensen hebt die het prettig vinden dat er kartrekkers zijn, en ik vind dat 

kartrekkers goed zijn, en die moet je als ondersteuner niet zo zeer beteugelen, maar als het nodig is, 

binnen de kaders van het zelfbeheer houden’ [Prof] 

anderzijds moet er (continu) voor gewaakt worden dat daarmee de zeggenschap van de bewoners of 

deelnemers niet verloren gaat.  

‘we hebben een bewonersvergadering,  …, en die hebben samen door stemmen de macht, en we hebben 

op gegeven moment ook een kerngroep in het leven geroepen maar daar is heel nadrukkelijk tegen 

gezegd: jullie als actievelingen, … werken in opdracht van de bewonersvergadering, zo van: alles wat 

jullie uitwerken moeten alles terug koppelen naar de bewoners vergadering.’ [Prof] 

Want het risico is dat: 

‘….mensen die meer voor het zeggen krijgen waardoor een heleboel andere mensen ondergesneeuwd 

worden, en het collectieve wat daardoor verdwijnt, heel herkenbaar’ [Prof] 

Bovendien kan binnen de kerngroepen ook verstarring ontstaan, zoals een ervaringswerker heeft mee 

gemaakt: 
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‘De gehechte orde, het was moeilijk om daar mijn stem bij de krijgen. Dus dan heb je toch de 

taakvrijwilligers en de beheerders die dan zeggen: ‘het gebeurt zo’. En ik merk nu nog dat als ik iets in 

de vergadering zeg, dan wordt er of overheen gepraat of het is flauwekul, ik was buiten hun patroon.’  

[Ew] 

6.4.1 Spanningen 

Om praktische redenen is er in de meeste voorzieningen een hiërarchie in de overlegstructuur – 

waarbij een groep ‘actievelingen’ of ‘kartrekkers’ meer macht, meer invloed hebben dan de andere 

deelnemers. Ondersteuners (en ook ervaringswerkers) zien dat dat het ervaren gevoel van 

eigenaarschap en collectieve verantwoordelijkheid en zelfs de onderlinge steun kan ondermijnen.   

Collectieve verantwoordelijkheid betekent ook het samen maken en handhaven van regels en 

afspraken.   

6.5 Regels, afspraken, codes 

Deelnemers in zelfbeheerde organisaties bepalen hun regels en afspraken zelf en met elkaar.  

‘De meeste regels verschillen niet van regels die elders gelden in de samenleving. Bijvoorbeeld 

discriminatie is verboden, agressie is verboden etc.  Maar sommige regels zijn  regels …[ van de groep 

E.P.], die ontstaan zijn in de loop van de tijd. Zo is afgesproken dat er op de kamers geen bezoek 

ontvangen mag worden en dat drugs- en alcoholgebruik in huis verboden is.’ [Ew]  

De bedoeling is dat de deelnemers elkaar onderling aanspreken op het nakomen van die regels en 

afspraken. Dat gaat niet vanzelf, zoals een ervaringswerker beschrijft: 

‘…Vaak komt het erop neer dat de groep niet sterk genoeg is om te handhaven. Omdat de groep uit 16 

personen van gelijke rang  bestaat, is het vaak niet eenvoudig en duurt het lang voordat überhaupt een 

beslissing genomen wordt. Door het poldermodel is de besluitvorming traag, worden besluiten 

uitgesteld of komt er helemaal geen besluit.’ [Ew] 

Volgens deze ervaringswerker beschikt de groep niet over voldoende daadkracht of heeft vanwege het 

democratisch (consensus)model erg veel tijd nodig om een beslissing te nemen over hoe er omgegaan 

wordt met het overtreden van regels en afspraken.  

Een ervaringswerkster brengt in dat er naar haar mening opvallend veel over regels en het aanspreken 

op regels gepraat wordt: 
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 ‘.., waarom zijn er regels? Ik ben daar zelf niet zo van, als je elkaar met respect behandelt, ik denk dat 

dat van belang is, als je gewoon menselijk bent, dat dat genoeg is’.  [Ew] 

En ondersteunster valt haar bij. Zij heeft gezien dat  het hebben van veel regels, richtlijnen en (taak) 

afspraken leidt tot een bureaucratische structuur, die het nemen van eigen en collectieve 

verantwoordelijkheid, de onderlinge betrokkenheid en het samen leren belemmert,  en vervolgens de 

behoefte aan nog meer regels en aan leiding vergroot: 

‘…, als er ontzettend veel regels en ontzettend veel structuren zijn en veel taakgericht gewerkt wordt, 

dat dat er voor kan zorgen dat je veel minder met elkaar in gesprek hoeft te gaan …. leer je denk ik ook 

veel minder als groep dan wanneer je continu met elkaar in een reflectief gesprek moet over wat zijn 

we aan het doen en waarom maken we deze beslissing.’  [Prof] 

‘ … dat het sociale aspect onderbelicht raakt aan praktische uitvoering. ...Iedereen is meer bezig met 

individuele taken in plaats van  het collectieve proces en dat is wat ik … heel erg heb zien gebeuren en 

ja dat is ook wel in een periode gebeurd waarin de roep om regels en structuur groter is geworden en 

ik vind dat zeker wel een gevaar.’ [Prof] 

6.5.1 Spanningen 

Regels en (taak) afspraken worden door deelnemers zelf bepaald en bieden enige veiligheid en 

duidelijkheid, maar een te grote taak- en regelgerichtheid belemmert het leren om zelf relaties en 

taken te beheren en daardoor het vergroten van sociale competenties. Waarop vervolgens weer de 

roep om meer regels groter wordt.  

Collectieve verantwoordelijkheid wordt geoperationaliseerd door collectieve besluitvorming, 

waarvoor de overlegstructuur het voertuig is.  

6.6 Samenvatting 

Organisaties in zelfbeheer hebben mensen nodig die initiatief en leiding nemen om de organisatie 

draaiende te houden. In de kracht van het nemen van leiderschapsrollen ligt ook het risico van 

overnemen en overrulen van de groep deelnemers, die (nog) minder zelfvertrouwen, minder gevoel 

van gezamenlijke verantwoordelijkheid en  mede-eigenaarschap hebben. Het komt vaak voor dat 

deelnemers de mogelijkheid om te participeren niet uit eigen beweging waarnemen. Deze dynamiek 

lijkt het ontstaan van een wij-zij cultuur, met een slechte sfeer, vriendjespolitiek, geroddel en 

gemanipuleer te bevorderen.  Collectieve besluitvorming is een belangrijk thema, zowel in positieve 

zin (het samen vormgeven) als in negatieve zin (als sommigen voor anderen gaan bepalen). Grootste 

uitdaging in bijna alle voorzieningen blijkt het stimuleren van collectieve besluitvorming, door de groep 

als geheel.  Bij het Klaverblad lijkt dit een minder belangrijk thema, omdat het om twee professionals 

en maximaal drie bewoners gaat. Werkers die al langere tijd een leidend team vormen ontwikkelen 
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samen opvattingen, normen en handelingswijzen die als vanzelfsprekend en ‘onaantastbaar’ gezien 

worden. Er ontstaat dan een teamcultuur waarin voor nieuwe en afwijkende ideeën geen ruimte meer 

is. Dit kan tot uitsluiting leiden. Regels en taakafspraken zijn nodig om het samenwerken en 

samenleven overzichtelijk en veilig te laten zijn, maar kan ook leiden tot bureaucratisering, waarmee 

volgens de respondenten het sociale leren (van en in wrijvingen en conflicten) belemmerd wordt.   
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7 Rollen en rolverwachtingen. 

In deze thesis staat de samenwerking tussen professional en ervaringswerker centraal. Echter tijdens 

de groepsgesprekken bleek de rol van de ervaringswerker in organisaties in zelfbeheer geen 

eenduidige rol te zijn. Hieronder wordt beschreven welke rollen volgens de respondenten in de 

organisaties in zelfbeheer voorkomen en welke spanningen (kansen en risico’s) zij in de 

rolontwikkeling, rolverwachtingen en rolinvulling zien.  

Mensen nemen deel aan het sociale leven doordat ze posities bekleden, rolverwachtingen invullen, 

normen naleven, gedeelde betekenis toekennen en handelen zoals instituties het voorschrijven 

(Vincke, 2007, p. 115). Een belangrijk kenmerk van zelfbeheer is het (weer) verwerven van (sociale) 

rollen, anders dan die van cliënt of dakloze.  In organisaties in zelfbeheer krijgen deelnemers in principe 

de kans om (nieuwe) formele en informele rollen te vervullen, naargelang hun behoeften en 

mogelijkheden. Tegelijkertijd worden ook verwachtingen aan bepaalde rollen verbonden, soms 

impliciet, soms expliciet. In het (leren) vervullen van rollen ligt de mogelijkheid besloten om de eigen 

competenties te vergroten. Daarbij gaat het volgens van Haaster (2001) om kunnen, willen en mogen. 

Mensen krijgen de ruimte (mogen) om de eigen mogelijkheden en vaardigheden te oefenen en uit te 

breiden (kunnen) en worden ondersteund in het weer durven willen (een toekomst perspectief) 

(Haaster, 2001). Door in samenspel met anderen rollen te vervullen wordt er ‘macht gegeven aan 

eigenschappen’ van de deelnemers. Eigenschappen van mensen die voorheen mogelijk niet gezien 

werden of juist een reden tot machteloosheid waren. Dat kan gezien worden als de betekenis van 

empowerment: door eigenschappen van mensen macht te geven wordt hun individuele, groeps- en 

maatschappelijke macht vergroot. 

7.1 De rol (verwachting)  van de nieuweling/ gast 

Deze rol is in eerste instantie een ‘ontvangende’ rol. De gast krijgt rust, kan ophouden met alleen maar 

bezig zijn met overleven of komt uit isolement; hij of zij wordt ‘met rust gelaten’, kan bijtanken.  

‘Deze rust, vooral in de hoofden van mensen wordt gebruikt  om weer normaal na te kunnen denken. 

Hierdoor gaan mensen  weer gebruik maken van dat wat ze kunnen.’ [Ew] 

Hij of zij ontvangt: acceptatie, gastvrijheid, wordt bevestigd in zijn/ haar zijn; krijgt erkenning en 

herkenning. Er worden relatief weinig eisen aan hem of haar gesteld.   

‘In de beginfase ligt de nadruk meer op rechten dan op plichten.’ [Ew]  

De nieuwe gast wil erbij horen en mag erbij horen, hij of zij kan voldoen aan de verwachtingen van de 

groep.  
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7.1.1 Kansen en risico’s 

De nieuwe bewoner ervaart dat hij/ zij ‘- er mag zijn ….’, acceptatie als mens. Een van de eigenschappen 

die aangesproken wordt is die van lotgenoot zijn ‘je bent een van ons’.  De gast gedraagt zich in de 

beginfase over het algemeen terughoudend, past zich aan, houdt zich aan de regels, ‘houdt zich gedeisd’, 

is afwachtend, doet zijn/ haar best. Daarmee maakt hij/zij kans geaccepteerd te worden en 

opgenomen te worden in de groep.  

De spanningen zijn in deze fase gering. 

7.2 De rol (verwachting) van de participant 

In sommige voorzieningen is er een formeel moment, in andere voorzieningen gaat het geleidelijk – 

maar altijd gaat de positie van gast over in de rol van actief bewoner of participant.  

En, als participant heb je rechten en plichten. Bij alle voorzieningen wordt van de deelnemers verwacht 

dat zij bereidheid tonen en redelijk in staat zijn actief (mee) te werken aan het vorm geven van 

zelfbeheer en zich willen inzetten voor het eigen herstel en voor de groep. Ervaringswerkers benoemen 

vooral de bijdrage aan het beheer van de organisatie.  

‘….Het zelfbeheerconcept is zo dat bewoners verantwoordelijk zijn voor het runnen van de “toko” in de 

ruimste zin van het woord. Dat wil zeggen dat de bewoners over alles mogen beslissen, of het nu gaat 

om nieuwe bewoners aannemen, schoonmaken, boodschappen of aankopen voor het huis, de bewoners 

beslissen daarover’ [EW]  

In het Zorghotel en bij Noiz wordt onderscheid gemaakt tussen gasten en bewoners en deelnemers/ 

vrijwilligers. De mate waarin de gasten bij activiteiten van de voorziening betrokken worden, verschilt. 

Gasten die kortdurend verblijven worden over het algemeen weinig betrokken bij activiteiten en 

besluitvorming, gasten die langdurig verblijven worden soms betrokken bij activiteiten. Op moment 

dat er hulp nodig is bijvoorbeeld omdat er te weinig vrijwilligers aanwezig zijn, wordt  de bewoner 

meer gevraagd in de rol van participant. Bij Noiz mogen de gasten die taken willen doen ook overdag 

in de voorziening blijven.  

De participant wordt geacht verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven en tegelijkertijd 

medeverantwoordelijk voor de groep, organisatie en omgeving. Daarbij bekleedt hij of zij verschillende 

rollen: deelnemer, lerende werker, stagiair en groepslid.   

Hier wordt een aanspraak gedaan op het willen van de participant: hij of zij moet de bereidheid tonen 

een bijdrage te leveren aan het geheel. Er is ruimte om dat binnen de eigen mogelijkheden (kunnen) 

te doen en hij/ zij mag meebeslissen over de gang van zaken. 
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7.2.1 Kansen en risico’s  

In deze fase kan hij/ zij meer ‘zichzelf’ zijn, en daarmee ook de eigenschappen laten zien die soms wel 

en soms niet gewaardeerd worden in zelfbeheer. De participant krijgt de kans om te experimenteren 

met gedrag. 

‘de ruimte krijgen om weer door vallen en opstaan weer zichzelf te hervinden. … dus heel veel kansen 

krijgen om zichzelf daarin weer te hervinden, of te zoeken of te oefenen met gedrag,’ [Prof] 

Ook zijn/haar overlevingsstrategieën worden in deze fase zichtbaar. Veelal zijn dat competenties en 

strategieën die in de levenssituaties waar mensen vandaan komen nuttig waren, maar die in de huidige 

situatie in het samenwerken met een groep en voor het eigen herstelproces niet altijd bevorderend 

werken:  

‘….. denk ik dat deze persoon meer tijd nodig heeft om zich werkelijk te acclimatiseren aan de omgeving 

. Hij zal er mogelijk achter komen dat eigenschappen die je nodig hebt op straat om te overleven andere 

eigenschappen zijn dan de eigenschappen die je bij JES nodig hebt.’ [Ew] 

Daardoor ontstaat de mogelijkheid te botsen met anderen: 

 ‘ Mensen worden mondiger. Dit alles gaat gepaard met veel strubbelingen weliswaar,’ [Ew] 

Conflicten kunnen uiteindelijk leiden tot leren, waarbij vaak de omgeving, het samen zijn haar werk 

doet: 

‘…. het zelfstandig denken en handelen en verantwoordelijk zijn voor je eigen acties wordt 

bewerkstelligt (door de groepsdynamiek) wat emanciperend werkt.’  

 ‘Mensen worden socialer na verloop van tijd, je ziet mensen veranderen. Door het samenwonen en 

samen zijn ontstaat synergie.’ [Ew] 

Kans is weer dus dat de participant met vallen en opstaan en in die strubbelingen met anderen 

oplossingen in zichzelf aanboort die wel handig zijn en hemzelf en de groep verder brengen.  

7.3 De rol van een taakvrijwilliger (deelnemer) 

Bij het Vriendenhuis Velp, Noiz, NuNN en het Zorghotel kunnen bewoners / cliënten als taakvrijwilliger 

werken. De deelnemer is soms verantwoordelijk voor het uitvoeren van een heel takenpakket :  
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’taakvrijwilligers die slapen in de nachtopvang en draaien diensten, koken schoonmaken, 

boodschappen doen, beleid vormen en uitvoeren’  [Prof] 

Soms specifieker voor één taakgebied, zoals bijvoorbeeld in het Zorghotel, waar men clusters kent als 

de gastvrouwen en gastheren, de receptiemedewerkers, de schoonmaakploeg en de koks.  

Nu wordt macht gegeven aan eigenschappen van mensen en deze verbonden met een of meerdere 

taken of taakgebieden. De rolverwachtingen ten aanzien van deze taakvrijwilligers zijn in de 

voorzieningen veelal vooral op gebied van taakgerichte aspecten omschreven en duidelijk, de sociaal 

emotionele verwachtingen zijn meestal minder uitgesproken.  En áls ze wél uitgesproken zijn is de 

´handhaving´ ervan lastiger. Zo wordt in alle voorzieningen van de deelnemers verwacht dat zij elkaar 

steunen, dingen open bespreken etc. Meestal wordt van taakvrijwilligers ook niet alleen verwacht dat 

zijzelf de (formele en informele) regels en afspraken nakomen, maar dat zij anderen daarin ook 

stimuleren en elkaar bij voorkeur op de naleving ervan aanspreken.  

Hier wordt het kunnen vooral aangesproken, talenten en vaardigheden kunnen worden uitgebouwd, 

daarnaast mag de deelnemer leiderschap hebben over een bepaalde taak. Het willen wordt 

aangesproken in het nemen van verantwoordelijkheid en de bereidheid om te overleggen en af te 

stemmen met anderen. Kunnen: Het deelnemen aan vergaderingen, en het bewaken van de dagelijkse 

gang van zaken vereist enige communicatieve vaardigheden, enig overzicht, enig overwicht ook en 

enig vermogen om het eigen handelen te kunnen bespreken. 

Kansen en risico’s 

Als de omvang en aard van het taakgebied goed past bij de mogelijkheden van de deelnemer, kan hij/ 

zij zelfvertrouwen vergroten, vaardigheden uitbouwen, etc.  Risico is dat de taakvrijwilliger niet over 

de competenties beschikt om aan de rolverwachtingen te voldoen of zoals al bij de participant 

beschreven: dat hij/ zij strategieën benut die de samenwerking en het empowerment van anderen 

eerder belemmeren dan bevorderen.  

Risico is ook te veel verantwoordelijkheid nemen – wat kan leiden tot terugvallen in oude patronen; 

kans is: de juiste maat van verantwoordelijkheid leren te vinden. 

‘…wat mensen goed doet is, dat ze op een veilige manier verantwoordelijkheid weer leren nemen, 

zonder in oude gewoontes te schieten, of dat ze te veel verantwoordelijkheid nemen en dat ze weer 

gaan drinken omdat ze het niet aan kunnen. Elkaar helpen om dingen weer te gaan dragen hoe klein of 

hoe groot ook, …,’. [Prof] 

Andersom blijkt het krijgen van verantwoordelijkheid ook regulerend te werken ten aanzien van de 

problematiek die iemand heeft, zonder dat dat expliciet onderwerp van gesprek hoeft te zijn:  
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‘A kwam regelmatig met bier binnen en sinds die beheerder is, is het drankgebruik gewoon drastisch 

verminderd. Dus onderling weten we wel wat er ongeveer speelt, maar tot in de grote details weten we 

niet.’  [Ew] 

Dezelfde kansen en risico’s spelen (uiteraard) ook bij de beheerders en betaalde (ervarings-)werkers.  

7.4 De rol van beheerder en kerngroeplid (ervaringswerker) 

‘Bij ons is het zo dat alle beheerders vanuit de gastengroep zelf komen. Eerst kom je binnen als gast, ga 

je taken doen, en dan wordt er gevraagd of je beheerder wilt worden of je kunt zelf aangeven dat je 

jezelf ziet in die rol.’ [Ew] 

Nu wordt macht gegeven aan eigenschappen en deze verbonden aan leiderschap over een bepaald 

terrein. Vaak gaat het om verborgen talenten die gesignaleerd en gewaardeerd worden:  

‘ Er is er een bijvoorbeeld die op- en- af 20 jaar op straat geleefd heeft en die is bij toeval weer bij ons 

binnengekomen. Die hebben we deze keer wat taken gegeven. Er was ook een keer dat ie optrad tegen 

een andere gast. Toen zijn we verder gaan praten en toen zag hij het wel zitten om beheerder te 

worden.’ [Ew] 

In de functie van ‘kerngroeplid’ of ‘beheerder’ wordt een breed scala aan taken en rollen mogelijk, 

aansluitend bij de talenten en vaardigheden die de individuele persoon heeft en wil inzetten en  

vergroten. De ene ervaringswerker is sterk in het organiseren, de ander is sterk in het coachen van 

anderen bijvoorbeeld. In bovenstaand citaat was kennelijk behoefte aan iemand die in staat is om 

tegen anderen op te treden, aan iemand met de eigenschap ‘overwicht’. Belangrijk is dat de 

eigenschappen die mensen bezitten elkaar aanvullen en versterken.  

‘...en dat je dus als hele groep gaat zien waar elkaars krachten zijn. Daar ligt jouw kracht, daar ligt jouw 

kracht en daar vullen we elkaar in aan en kunnen we elkaar versterken. Ik maak heel veel roosters … 

voor collega’s. Dan weet je wel: die twee gaan niet samen, die zijn samen administratief zwak. Maar 

als ik die afzonderlijk van elkaar met een andere indeel dan is de ene heel sterk om mensen rustig te 

houden en het luisteren en de ander heeft zijn kracht zitten in de regeldingen erom heen.’ [Ew] 

Ervaringswerkers spotten talenten bij nieuwe deelnemers, zorgen ervoor dat nieuwe gasten 

vaardigheden kunnen oppakken, zij wijzen taken toe en letten op een goede mix van talenten in de 

samenwerking van de deelnemers. Velen beschikken over de sensitiviteit om de kracht van deelnemers 

te ontdekken, taken te verdelen en te begeleiden:  
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‘….voor een gedeelte feeling zoeken, waar ligt iemand sterkte? Ik heb nu twee collega's gevonden, met 

wie ik nu nog aan het meehelpen ben …. Met een ander ben ik veel meer bezig met het inzicht krijgen 

in “dit zijn de tweewekelijkse inkopen die we moeten doen bij de groothandel”. Zo probeer ik het her en 

der dingen neer te leggen. ‘……’Als ze dat graag willen. Zoiets als inkoop kan je ook beleggen bij iemand 

die minder capabel is maar dan moet je er wel voor zorgen dat het gebeurt en dat het gecontroleerd 

wordt.’  [Ew] 

Ervaringswerkers bevorderen het empowerment van de deelnemers door hen te zien en te versterken 

in hun talenten, waarbij de wens van de deelnemer uitgangspunt is. Zij verbinden sociale steun vooral 

met taakgerichte begeleiding. 

Ervaringswerkers doen de intake met en ondersteunen nieuwe gasten in het vinden van hun weg 

binnen de organisatie en soms buiten de organisatie naar maatschappelijke instanties en zij gebruiken 

daarbij hun concrete ervaringskennis: 

‘… de intake wordt gedaan door de … ervaringsdeskundige, als je nieuw binnenkomt bij de nachtopvang 

… dus die eerste periode zijn deze heel erg afhankelijk van informatie die ze van onze vrijwilligers krijgen: 

hoe je een uitkering aanvraagt … iedereen heeft daar ervaring mee bij ons in huis. Hartstikke handig en 

die kleine eerste regeldingen worden heel veel onderling opgepakt en iemand die naar de sociale dienst 

moet loopt iemand met hem mee, de eerste stap richting concrete hulpvraag; de richting die je je leven 

wilt beginnen, gebeurt bij ons met ervaringsdeskundigheid.’ [Prof] 

Ervaringswerkers vinden goed luisteren, empathie en affiniteit met de doelgroep belangrijke 

houdingsaspecten van werkers in zelfbeheer:  

 ‘’De bejegening van mensen is heel belangrijk. ‘ ; ‘….als beheerder moet je toch wel affiniteit hebben 

met en redelijk empathisch vermogen naar de groep. ‘ ;  ‘… goed kunnen luisteren’ [Ew] 

7.4.1 Spanningen 

Het is mogelijk dat de verwachtingen ten aanzien van de verschillende rollen die voor een 

ervaringswerker samen komen in een functie, leiden tot een intern rolconflict. Zo kan de vriendschap 

of loyaliteit met een medebewoner de verwachting inhouden dat diegene privileges krijgt terwijl de 

rol van kerngroeplid de verwachting inhoudt dat ieder gelijk behandeld wordt .  

‘Ik denk dat veel mensen bang zijn voor hun eigen positie. Vriendjes zijn onder elkaar. Het is een hele 

grote groep die elkaar kent van onder de brug. Dat is een kliek en dat blijft een kliek.’[Ew] 

‘…Bijvoorbeeld rondom om doorstroom naar beheerderswoning, het is nog erger dan politiek wat er 

gelobbyd wordt van te voren.’ [Ew] 
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7.4.2 Spanning in de rol bij lotgenotensteun 

Lotgenotensteun in de zin van het bespreken van de individuele problemen en mogelijkheden van de 

bewoners en deelnemers is volgens een ervaringswerker altijd het principe geweest. Echter elkaar 

steunen is niet eenvoudig: 

 ‘Dat was ook eigenlijk het principe….: elkaar helpen. Maar als je het probleem niet weet of niet aan 

kan halen, dan gebeurt er niks.  …. ‘ [Ew] 

Ervaringswerkers vinden het maar ten dele horen bij hun rol om de ander te begeleiden in het oplossen 

van problemen, één ervaringswerker maakt het onderscheid: hij wil wel belangstelling tonen en de 

ander steunen:  

‘‘Het ontstaat spontaan, als iemand bij de sociale dienst gekort is of geschorst en je weet dat hij daar ’s 

morgens naar toe moet, dan wens je hem ’s morgens succes en ‘zet m op’. En hij komt ’s avonds terug 

en dan krijg je weer een gesprek. ‘  [Ew] 

maar het begeleiden in iemands problematiek vindt hij de taak van de ondersteuner: 

‘ik denk niet dat ik het recht heb om iemand te sturen’…..’Over de problematiek zelf, voor de een zal dat 

veel moeilijker zijn dan voor de ander en dan denk ik dat er ook een taak ligt voor de ondersteuner om 

dat te sturen. ‘ [Ew] 

Deze ervaringswerker heeft hierover na de themamiddag verder nagedacht en formuleert zijn 

voortschrijdend inzicht tijdens de validatiebijeenkomst als volgt:  

‘…soms kan je iemand de weg wijzen …. misschien in driegesprek: ervaringswerker, ondersteuner 

persoon in kwestie, over: wat wil je nou? ‘ [Ew] 

Lotgenotensteun blijft dan bij informeel praten, formeel regelen raakt teveel aan hulpverlening: 

daarvoor wil de ervaringswerker liever de ondersteuner erbij. De ondersteuner in kwestie vindt niet 

dat lotgenotensteun gestuurd moet of kan worden, hij ziet het elkaar ondersteunen meer als een 

groepsdynamisch aspect: 

‘…als de groep gezond is, als ik dat zo mag zeggen, als het zelfbeheer gezond is en de groep functioneert, 

dan gaan dit soort dingen automatisch. Je draait diensten samen, je trekt met elkaar op, en van het een 

komt het ander.’ [Ew] 
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En met hem vinden alle ondersteuners dat zij het ‘gezond functioneren’ van de groep dienen te 

stimuleren en te ondersteunen, zodat lotgenotensteun ook plaats kan vinden. Daarover meer bij 

competenties. 

7.4.3 Spanning met collectieve verantwoordelijkheid 

De combinatie van collectieve verantwoordelijkheid en de rol van ervaringswerker leidt in organisaties 

in zelfbeheer tot een uiterst spanningsvolle dynamiek. Enerzijds blijken ervaringswerkers een rol te 

hebben in het stimuleren van de collectieve verantwoordelijkheid van de groep :  

‘Aangezien dit een zaak is van bewoners onderling heb ik mij afzijdig gehouden. Ik heb geprobeerd van 

dit probleem niet mijn probleem te maken maar het te laten bij de bewoners.’ [Ew] 

maar tegelijkertijd kan door de deelnemers verwacht worden dat ervaringswerkers alle problemen 

oplossen, zij hebben immers de positie. 

‘bewoners willen autoriteit, willen dat je het oplost. Als je dat doet, schoppen de bewoners tegen je 

oplossingen aan.’ [Ew]   

 ‘….dat je daar gelijk naar kan wijzen als er dingen mis gaan en eh en tegelijkertijd ook niet genoodzaakt 

bent om initiatieven te nemen of iets dergelijks, want ja, zij horen het te regelen.’ [Prof] 

Risico is dan dat de ervaringswerker onzeker wordt door deze onduidelijke rolverwachtingen. Risico is 

ook dat de ervaringswerker dan de zeggenschap en leiding neemt en daarmee anderen overrulet:  

 ‘…mensen die meer voor het zeggen krijgen waardoor een heleboel andere mensen ondergesneeuwd 

worden, en het collectieve wat daardoor verdwijnt, heel herkenbaar ‘[Prof] 

Er zit ook een paradox in de rolverwachting van de ervaringswerker : eerst wordt je juist macht 

toegekend door leiderschapsrollen maar als je eenmaal een formele functie als ervaringswerker hebt, 

hoor je juist dienstbaar te zijn aan de deelnemers. Een ervaringswerker kan achteraf zien hoe de 

machtsverhouding verschoven is: 

‘als bewoner was ik 1/16de besluitvormend, als voorzitter was ik baas … nu ben ik collega van     [de 

ondersteuner E.P ], dus in macht ben ik er achteruit gegaan.’ 

Sommige professionals vinden dat dan niet alleen de ervaringswerkers aangesproken moet worden op 

hun rol, maar (juist) ook de deelnemers: 
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‘ …juist die mensen die zich onttrekken aan verantwoordelijkheid …, die erop te wijzen als dat je 

instelling is een organisatie met zelfbeheer ja dat is dan niet iets voor jou , want je moet 

verantwoordelijkheid mee pakken, je moet mee stemmen, en je moet mee praten als er problemen zijn, 

…..’ [Prof] 

7.4.4 Spanning in het aanspreken op gedrag 

Ervaringswerkers hebben niet alleen de taak te bevorderen dat bewoners en deelnemers elkaar 

steunen en constructief samenwerken, maar ook het bevorderen dat zij elkaar aanspreken op gedrag 

en deel nemen in de collectieve verantwoordelijkheid en besluitvorming. Dat laatste wordt door 

ervaringswerkers en ook professionals benadrukt, maar tegelijkertijd blijken daar ook de grootste 

moeilijkheden te liggen: 

Omdat de groep te zwak is om in te grijpen, lapt deze persoon vele regels aan zijn laars.         Bewoners 

komen naar mij en naar mijn collega toe en doen hun beklag, zij vertellen ons … Hierdoor zitten wij 

continu  in een spagaat, van wel handelen of niet handelen. Wij zeggen meestal dat het een 

bewonerskwestie is en dat het hun probleem is. Zij moeten er iets aan doen. Spreek de persoon direct 

aan, of benoem het in de bewonersvergadering zeggen wij.  Zij verwachten echter van ons dat wij hem 

gaan aanspreken namens hen. [Ew] 

Hier wordt zichtbaar dat de ervaringswerker zich bewust is van de verandering van rol: van leidend 

naar ondersteunend, van zelf handelen naar bewoners of deelnemers aanmoedigen om zelf te 

handelen. Waarbij hij ook het klassieke ondersteunersdilemma ‘ingrijpen of niet’ heeft leren kennen. 

En dat dilemma wordt soms heel nadrukkelijk uitgedaagd, zoals in het tweede citaat te zien is. Soms 

wordt er geroepen om directief ingrijpen: 

‘….dat is waar het bij ons nu op moment meer naartoe gaat . Er wordt veel meer geschreeuwd:  “ de 

ondersteuners moeten meer met de vuist op tafel slaan en meer mensen aanspreken, echt een sturende 

rol krijgen”, terwijl wij dan zo iets hebben, maar daar gaat dan het zelfbeheer, van wat willen jullie? 

[Prof] 

Daarbij blijken soms ervaringswerkers niet te willen of kunnen voldoen aan de verwachting om elkaar 

en de deelnemers aan te speken en verlangen dan naar de strenge hand van ‘het gezag’.  

7.4.5 Spanning in de rolverwachting van ondersteuners 

Ondersteuners waren tijdens de groepsgesprekken vrij expliciet over de rolverwachtingen aan zichzelf. 

Echter als de gespreksleiders naar aanleiding van een uitspraak daarover aan de ondersteuners 

vroegen of de ervaringswerkers dat ook moesten kunnen, werd de vraag in de meeste gevallen 

genegeerd. Maar in één gesprekssituatie pakt een professional de vraag op:  
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 ‘Vraag is zoals ik hem hoor “vind je dat ervaringsdeskundigen bepaalde vaardigheden 

nodig hebben binnen een voorziening in zelfbeheer?” Ik denk niet dat het een vereiste is.’ 

Wat niet wil zeggen, dat zij het niet wenselijk acht dat ervaringswerkers bepaalde sociale vaardigheden 

zouden ontwikkelen: 

‘…. zeer zeker erg handig kan zijn, … handvatten krijgen om conflict oplossend vermogen en reflectie 

eigen te kunnen maken. Ik zie het bij mij ook dagelijks gebeuren dat mensen elkaar niet aan durven te 

spreken. Dat leidt dan bijvoorbeeld tot dat de ondersteuner het voortouw neemt. Als mensen instaat 

zijn conflicten met elkaar aan te gaan, dan zal die rol van de ondersteuner ten aanzien van dat 

groepsproces een stuk kleiner kunnen worden. ‘ [Prof] 

Het initiatief om wrijvingen en conflicten bespreekbaar te maken om ervan te leren, ligt in de 

rolverwachting van de ondersteuners kennelijk (nog) voornamelijk bij de professional zelf.  

Over de samenwerking van professionals met ervaringswerkers zegt deze professional tijdens de  

validatiebijeenkomst: 

‘de samenwerking met ervaringswerkers ligt breder dan kennis, is niet eenduidig, je bent met elkaar 

aan het zoeken, spanningen blijven onderhuids, ik benoem het wel, ….maar daar zit groei in’ [Prof] 

‘…..gesprek ligt nu wel meer open. Is lastig uit te leggen waar de botsing in zit 

ben vaak tegenhanger, bijvoorbeeld door volgers in groep aan te spreken dat zij niet hoeven te volgen, 

maar dat zij  ook een andere mening kunnen hebben….’ [Prof] 

Een andere professional vult aan: 

‘….samenwerking zit niet op kennis, maar is perspectiefkwestie’ : ‘ …..verschil tussen omgang 'op straat 

manier' of op 'agoog-manier'’ [Prof] 

7.5 Doorgroei naar een betaalde functie 

Soms ziet een deelnemer zelf de mogelijkheden en heeft hij / zij de ambitie om (betaald) 

ervaringswerker te worden:  

‘En ik doe het nu al ruim twee jaar plus dat ik daar al ruim een jaar als gast heb rond gelopen, dus ik 

ken het wel. Ik hoop binnenkort ook door te stromen naar iets betaalds hier’ [Ew]  



 

     70 

Deze ervaringswerker heeft gemerkt dat zijn talenten binnen de voorziening tot hun recht kunnen 

komen. Een andere ervaringswerker heeft zijn mogelijkheden middels studie vergroot:  

‘Hij komt ook uit de doelgroep, maar die heeft zich in de loop der jaren door middel van studies 

opgewerkt….is nu werkbegeleider.’ [Ew] 

Soms wordt iemand expliciet gevraagd:  

‘… Toen één van de ondersteuners ermee stopte werd ik gevraagd of ik zijn functie wilde overnemen.’ 

[Ew] 

Ervaringswerkers die in betaalde dienst komen hebben meestal bepaalde kwaliteiten laten zien – niet 

anders dan boven beschreven. Zij willen zich op lange termijn inzetten voor de organisatie waarin zij 

zelf gegroeid zijn en mogen dat nu in een officiële baan doen.  

7.5.1 Kansen en risico’s  

In principe bepalen de deelnemers zelf door wie en op welke wijze de functie van (betaald) 

ervaringswerker ingevuld wordt. ‘De bewoners hebben ze aangenomen en kunnen ze ook ontslaan. ‘ 

zegt een ervaringswerker. Hoewel er overeenstemming kan zijn over de keuze kunnen er vervolgens 

wel fricties ontstaan tussen de ervaringswerker en de deelnemers. Hij of zij kan bij nader inzien niet 

aan de verwachtingen van de deelnemers voldoen.  

‘Die denkt nog steeds een beetje dat hij het baasje is [zucht] terwijl hij ons eerder tegenhoudt dan 

vooruithelpt.’ [Ew] 

Waaruit blijkt dat de genoemde ervaringswerker de kanteling van leiden naar coachen (nog) niet heeft 

gemaakt. Bij meningsverschillen en in conflictsituaties kan de ervaringswerker aangevallen worden op 

zijn niet professionele achtergrond:  

‘ Hij weet natuurlijk dat ik .. zelf oud bewoner … ben. Op de een of andere manier ziet hij mij daarom 

als onbekwaam. Dit heeft hij letterlijk zo tegen mij gezegd’ [Ew] 

Het feit dat een lotgenoot nu een betaalde functie heeft wordt soms ervaren als hoopvol ‘dat zou ik 

ook kunnen bereiken’ maar hem of haar kan ook worden verweten nu ‘het systeem’ te 

vertegenwoordigen. Een ervaringswerker geeft de spanning scherp weer:  
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‘Sommigen zien mij als gevangene die nu gevangenisbewaker is geworden, deze woorden zijn letterlijk 

tijdens een bewonersvergadering uitgesproken.’ [Ew] 

Bij alle voorzieningen is de betaalde ervaringswerker in dienst van de moederorganisatie en daardoor 

kan hij / zij tussen twee vuren komen te staan – de eisen die de moederorganisatie stelt aan de 

ervaringswerker kunnen afwijken van hetgeen de deelnemers van hem of haar verwachten.  

‘... en vanuit mijn  organisatie worden we ook wel zo aangestuurd, de betaalde krachten die zijn, die 

worden gezien als de eindverantwoordelijken.’ [Prof] 

Aan de andere kant kan de ervaringswerker ook de vertegenwoordiger van de belangen van de groep 

zijn naar de moederorganisatie en ook naar maatschappelijke instanties.  

Kans voor alle ervaringswerkers is dat zij hun competenties kunnen (her)vinden, inzetten en vergroten; 

risico is dat zij in hun positie overvraagd worden, te veel verantwoordelijkheid nemen en (nog) 

onvoldoende beschikken over de competenties die nodig zijn om zelfbeheer te ondersteunen en teveel 

in de ‘beheers-rol’ schieten of handelingsverlegen worden.  

7.6 De rol van de professional  

In bovenstaand verslag is de rol van de professional veelal zijdelings aan de orde gekomen. Ten aanzien 

van de rol- en talentontwikkeling van de deelnemers is de rol van de professionals zeer op de 

achtergrond, alleen daar waar nodig vullen zij de ervaringswerkers aan en bekrachtigen zij de 

deelnemers in het vervullen van hun taken, vragen na, vragen door, sturen eventueel bij: 

‘ ...op een gegeven moment, als er een nieuwe voorzitter komt, vragen, goh wat kan je nou leren van 

die vorige voorzitter? … Zodat je die ervaring van die verschillende functies en rollen gebruikt.’ [Prof] 

Ondersteuners zien de essentie van hun rol in ‘het bewaken van zelfbeheer’. Dat bewaken betekent in 

feite: interveniëren ten aanzien van al die spanningen die hiervoor beschreven zijn.  Hoe zij dat doen 

wel of niet in samenwerking met de ervaringswerkers wordt in het volgende hoofdstuk (8) beschreven. 

7.7 Samenvatting 

De ontwikkeling van de rol van gast naar informele en formele posities tot en met een betaalde functie 

gebeurt op emergente wijze. De manier waarop een deelnemer een rol of functie vorm geeft, hangt 

deels af van de persoonlijke kwaliteiten en voorkeuren en deels van wat de organisatie vraagt (het 

kunnen, willen en mogen). Gevraagd wordt vooral de bereidheid om mee te doen en zich te houden 
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aan de groepsnormen.  De kans is dat mensen gezien en gewaardeerd worden,  zelfvertrouwen 

verwerven en hun talenten verder ontwikkelen. Het risico is dat zij met de toenemende macht en 

verantwoordelijkheid ‘overvraagd worden’ ten opzichte van hun kunnen en teruggrijpen op 

eigenschappen, op overlevingsstrategieën die in de context van zelfbeheer belemmerend werken. De 

uitdaging is volgens de ondersteuners dat de spanningen die dan optreden gebruikt worden om van 

te leren. 

In de rol van beheerder of kerngroeplid lijken ervaringswerkers te zitten op het kantelpunt van 

(taakgericht) leiden en ondersteunen. Zij hebben (naar eigen zeggen) zowel taakgerichte als sociaal 

emotioneel gerichte groepsfuncties te vervullen. Het taakgericht leiden en begeleiden blijken zij goed 

onder de knie te hebben, het bieden van sociaal emotionele ondersteuning, vinden zij  moeilijker. 

Ervaringswerkers hebben te maken met rolconflicten (enerzijds aan de verwachtingen van hun 

vriendengroep willen voldoen, anderzijds aan de rolverwachting van kerngroeplid) en rolambiguïteit 

(onduidelijke rolverwachtingen). Opvallend is dat sommige professionals nog weinig expliciet zijn in 

hun rolverwachtingen naar ervaringswerkers. Sociale vaardigheden als: elkaar aanspreken, conflicten 

aangaan en oplossen en reflecteren over het eigen handelen worden als handig en wenselijk gezien, 

maar onduidelijk is hoe deze vaardigheden bevorderd zouden kunnen worden. In de casus was het 

gebrek aan deze vaardigheden geproblematiseerd en tijdens de groepsgesprekken werd dat probleem 

ook op allerlei manieren aan de orde gesteld.  

De betaalde ervaringswerker heeft meer nog dan de formele maar onbezoldigde ervaringswerker te 

maken met een diversiteit aan soms tegengestelde verwachtingen van zowel deelnemers, collega 

ervaringswerkers van de voorziening en soms ook van de moederorganisatie. Het feit dat hij/ zij uit de 

doelgroep komt kan deelnemers hoop geven en een voorbeeld stellen van de mogelijkheid tot groei, 

maar kan ook leiden tot ervaren afstand van de leefwereld van de deelnemers.  
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8 Competenties 

In de themafase was een van de kwesties die naar voren kwamen het gegeven dat ervaringswerkers 

moeite hadden met het elkaar aanspreken op gedrag, de neiging hadden om conflicten te mijden en 

spanningen niet te bespreken. We hebben dat gereduceerd naar het thema: competenties in het 

omgaan met incidenten en conflicten. In de kristallisatiefase werden nog andere competenties aan de 

orde gesteld als belangrijke kwesties die spelen: competenties in het bevorderen van lotgenotensteun 

en van het bevorderen van collectieve verantwoordelijkheid. Tenslotte noemden de ondersteuners 

nog enkele competenties die zij nodig hebben om zichzelf te handhaven in organisaties in zelfbeheer. 

Met competenties wordt ook hier weer bedoeld: het kunnen willen en mogen.  

8.1 Het bevorderen van lotgenotensteun 

Lotgenotensteun is een belangrijk uitgangspunt van organisaties in zelfbeheer, vinden 

ervaringswerkers en ondersteuners. Zij zien dat lotgenotensteun ook gebeurt – echter vaak niet 

uitgesproken in de grote groep – het gebeurt ‘s avonds bij de televisie of op iemands kamer:   

‘er ontstaan sowieso kleine vriendengroepjes,…, ze helpen elkaar met kleine dingen,’ [Prof] 

Lotgenotensteun kan gaan om het tonen van belangstelling, om wederkerigheid en om attent zijn voor 

de ander: 

 ‘Bijvoorbeeld al zit je aan tafel met het eten, …dan vraag je aan iemand: ‘hoe gaat het?’… Zo komt een 

gesprek op gang. Dan vertel je wat over jezelf en zo komen mensen ook wat over jou te weten. Zo kom 

je over meerdere mensen wat te weten. En dan weet je hoe iemand in zijn vel zit.’  [Ew]  

 ‘ ….sommige mensen willen alleen maar de boodschappen doen en eten koken en op die  manier willen 

ze wat bijdragen en dat mag ook en dan vragen ze heel attent “maar ja die wil geen varkensvlees” dat 

is dan dat zorgen dat is dan hun bijdrage, want … niet  iedereen kan dat begeleiden …. niet iedereen wil 

dat ‘ [Prof] 

Waarbij men elkaars draagkracht helpt versterken:  

‘ Elkaar helpen om dingen weer te gaan dragen hoe klein of hoe groot ook, van eten tot besluiten 

nemen’  [Prof] 
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Gebruik van ervaringskennis  

Professionals moedigen deelnemers ook aan om ervaringen met herstel van een aandoening of 

verslaving in te zetten voor anderen: 

 ‘… als iemand bijvoorbeeld ook lange tijd drugs heeft gebruikt, lang clean is, ook vragen: goh kan je 

niet diegene die daarmee worstelt ondersteunen. Ook op die manier proberen mensen aan elkaar te 

verbinden.’ [Prof] 

Soms spreekt een professional iemand aan op die ervaringskennis om begrip te genereren: 

‘ ….begrip proberen te genereren, dat sommige mensen verder zijn dan andere, maar iedereen komt 

vanuit een zelfde situatie, …  ….soms gaat iemand met wie het nu wel goed gaat heel minachtend doen 

tegenover iemand die net binnenkwam en dan zeg ik: “weet je nog dat we voor jou ook de 

ontruimingsdienst moesten laten komen, en jij kunt met jouw ervaring begrijpen en eventueel helpen, 

als je wilt” ‘  [Prof] 

Echter, lotgenotensteun is niet vanzelfsprekend in zelfbeheer: soms voelen ervaringswerkers zich 

overvraagd en soms zoeken professionals bijna vertwijfeld naar manieren om lotgenotensteun te 

bevorderen.  

8.1.1 Spanningen en uitdagingen  

Ervaringswerkers voelen zich er niet altijd voor toegerust om anderen te helpen met hun problemen. 

Of omdat zij de problemen van anderen niet (her)kennen, of omdat zij ze wel herkennen maar er zelf 

nog te veel middenin zitten om iets voor de ander te kunnen betekenen.  

‘Ik ga er altijd vanuit dat iedereen zijn problemen heeft. Dat betekent dus dat ik niet kan inschalen hoe 

hij met zijn gedachten bij zijn problemen is, of dat het met de een beter gaat dan met de ander. Dat 

vind ik dus een heel groot probleem. En daar praten mensen ook heel weinig over. Ik vind het ook 

moeilijk.’ [Ew] 

Ze komen in contact met de anderen, maar ze hebben hun eigen problemen nog niet opgelost. [Ew] 

(Het bevorderen van) lotgenotensteun blijkt voor menig ervaringswerker moeilijk en het lijkt in 

sommige voorzieningen ook geen onderwerp van gesprek van de ervaringswerkers onderling.  
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Wantrouwen 

De moeilijkheid met lotgenotensteun ligt volgens de professionals bij de overlevingsstrategieën van de 

deelnemers. Om elkaar te steunen moeten deelnemers zich ook kwetsbaar opstellen naar elkaar en 

dat is een hachelijke zaak voor mensen die geleerd hebben elkaar niet te vertrouwen: 

 ‘Waar we …enorme moeite mee hebben om mensen zich veilig genoeg te laten voelen om met elkaar 

te delen wat ze hebben mee gemaakt dat ze elkaar ondersteunen in plaats van “dat wordt tegen me 

gebruikt, en ik wil niet nog een keer die ervaring hebben”’ [Prof] 

Professionals signaleren dat het uitmaakt uit welke situatie mensen komen, welke ervaring zij hebben 

ten aanzien van het tonen van de eigen kwetsbaarheid :  

‘dat vind ik dus wel het verschil met mensen die uit de kliniek komen en weleens behandeling hebben 

gehad ‘ . ..’ of in de gevangenis hebben gezeten’ ….’: ja of mensen die in de verslaving zitten: dat is bijna 

niet te doen’ [Prof] 

Volgens de professionals hebben mensen met therapie-ervaring veelal het vermogen ontwikkeld om 

te reflecteren en er over te praten. Zij hebben soms ook nog wel geleerd dat het je verder kan brengen 

als je je kwetsbaar opstelt in een groep lotgenoten en elkaar kan steunen. Veel van de mensen die op 

straat hebben moeten leven of in detentie, hebben juist geleerd dat je je vooral niet kwetsbaar moet 

opstellen, en dat je om te overleven niemand moet vertrouwen, sterk moet overkomen en anderen 

moet kunnen manipuleren. En eenmaal bereikt vertrouwen kan door ‘oud gedrag’ van een andere 

deelnemer gelijk weer teniet worden gedaan. 

‘…maar dan gebeurt soms dat, dat ze zich kwetsbaar opstellen, maar dan, ook vanuit onzorgvuldigheid 

of onmacht, weet ik veel wat,  gebeurt er weer iets van misbruik of tegen of roddel en dan wordt de 

muur gelijk dubbel zo dik en zo hoog weer opgebouwd. ’ [Prof] 

Tijd gunnen 

De professionals vinden dat zij de deelnemers tijd moeten gunnen om te durven delen: 

‘‘… maar dat betekent dat, als je hebt over een ieder in zijn eigen tempo, dat het tempo langzamer is; 

dat het veel meer tijd kost ….ervaring leert dat de mensen die echt van de straat komen daar echt 

ontzettend veel tijd voor nodig hebben.’ [Prof] 
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Verleiden om de ander te vragen naar achterliggende problemen 

Soms is een professional zelf op de hoogte van de achterliggende problemen van deelnemers, waarvan 

de andere deelnemers of ervaringswerkers niets weten. Zij moeten afwegingen maken tussen privacy 

(iemand heeft me iets in vertrouwen verteld) en het welzijn van de bewoner (het zou beter zijn als de 

medebewoners er van wisten dan zouden ze hem waarschijnlijk wel willen steunen).  

‘ze vertellen me iets in vertrouwen, …, maar sommigen weten niet wat met diegene is, … dan heb ik het 

sterke vermoeden, als ze het zouden weten dan zouden ze zich heel anders gedragen. Maar de andere 

persoon wil het niet delen, maar als het niet wordt gedeeld dan denk ik … dat die persoon wordt 

uitgesloten of dat het tot conflicten leidt. Dan zit ik met het dilemma van privacy versus het welzijn van 

die persoon, … vertel ik het dan op een zodanige manier dat ik toch een beetje cryptisch zit te hinten:  

“ga dat dan maar eens vragen, of denk daar maar eens aan want er kan nog iets achter zitten om iets 

open te breken”, en maar dan gebeurt soms dat, dat ze zich kwetsbaar opstellen,…’ [Prof] 

Een uitweg uit het dilemma heeft deze professional gevonden door de deelnemers te verleiden om de 

ander te vragen naar achterliggende problemen in de hoop dat er begrip voor de ander ontstaat.  

Voorbeeld geven door zichzelf kwetsbaar op te stellen en te delen 

De professionals en ervaringswerkers zijn het erover eens, dat een belangrijke en doeltreffende manier 

om onderlinge steun en betrokkenheid te bereiken is zichzelf kwetsbaar opstellen en de problemen 

delen. Daarbij is het niet vanzelfsprekend dat de ervaringswerker ook zichzelf inbrengt, zoals in het 

volgende gesprek tussen twee ervaringswerkers duidelijk wordt: 

‘Dat wil niet zeggen dat ik dan iets van mijzelf laat zien, ik heb alleen belangstelling voor hem. …’    

 ‘Maar ik denk wel dat als jij niks van jezelf laat zien, dat diegene richting jou ook niet alles laat zien. ‘ 

‘ ….Dat is ook het moeilijke.  … er is er pas een teruggekomen uit Arnhem, die was opgepakt voor 3 

weken. …. , die heb ik in vertrouwen genomen. En dat maakt het mij ook gemakkelijker, dat ben ik 

helemaal met je eens, om iets van mezelf te laten zien. ‘ 

Een professional vertelt hoe hij de eigen kwetsbaarheid inzet om lotgenotensteun te bevorderen : 

 ‘ en dan probeer ik ook wel echt te kijken hoe een kamergenoot wat die van hem weet of andere 

bewoners: zouden jullie niet dat kunnen doen wat mij niet lukt of zouden jullie me niet in der daad die 

informatie kunnen geven dat ik daar weer verder mee kan het is ook af en toe partners zoeken … om 

weer iemand verder te helpen, ‘ 

‘…en dan ook denk ik , je kwetsbaar opstellen, van “jongens, ik weet het niet, zeg maar hoe ik beter 

moet ondersteunen,” ’ 
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Een andere professional heeft de groep ervaringswerkers geconfronteerd met het gegeven dat zij hun 

problemen niet bespreken , waarna zijzelf met een oplossing zijn gekomen om het bespreken van hoe 

het met mensen gaat tot een vast agendapunt te maken: 

‘dan moet je toch een spiegel voorhouden: waar zijn we mee bezig we zitten allemaal in hetzelfde 

schuitje niemand zit hier voor zweetvoeten we moeten het met elkaar doen! Een toen is de groep zelf 

gekomen met: “misschien moeten we het een vast agendapunt maken van hoe gaat het met ons dan 

wordt er een rondgang gemaakt van hoe gaat het met Pietje dan krijgt hij even de tijd om dat te 

vertellen en is niet verplicht om wat te vertellen” – en dat werkt wel ,’ [Prof] 

Gebruik van ervaringsdeskundigheid stimuleren 

Een professional vindt dat in haar voorziening ervaringsdeskundigheid te weinig geëxploreerd wordt, 

zij ziet het als een gemiste kans. Zij vindt deels dat het haar taak zou moeten zijn om dat te stimuleren 

maar zou ook willen dat de ervaringswerkers aan scholing konden deelnemen.  

‘… dat het belangrijk is om bewuster met de ervaringsdeskundigheid om te gaan, ik heb het gevoel dat 

hier weinig bewust van gebruik gemaakt wordt. Dit ligt uiteraard voor een deel bij mij in de zin van dat 

ik vaker een beroep zou kunnen doen t.a.v. de ervaringen van deelnemers t.a.v. het ondersteunen van 

de ander. Ook mis ik hierbij toch een stukje scholing (er is 0 budget voor deskundigheidsbevordering). 

… Ik red het niet om dit stuk volledig op mij te nemen.’  [Prof] 

Een ervaringswerker die wel een opleiding voor ervaringsdeskundigen heeft gevolgd, is zelf tot het 

inzicht gekomen dat het niet zo zeer gaat om de eigen ervaringskennis over te dragen, maar om deze 

te benutten om de ander de eigen ervaringsdeskundigheid te laten ontwikkelen : 

‘Ik ben aan de lopende band uitgegaan van mezelf, … dat heb ik geprojecteerd op anderen. Wie zegt 

dat de persoon in kwestie denkt zoals ik en waarom zou hij dat doen? Hij heeft andere problemen en 

behoeften, daar moet ik achter zien te komen. ….Mogelijk kunnen wij ervaringen uitdelen en elkaar 

hierdoor beter leren kennen. Dat zou ik willen’ [Ew] 

Lotgenotensteun vraagt van de deelnemers de moed om zich kwetsbaar op te stellen, wat betekent 

vertrouwen krijgen in de ander, en daar hebben de meeste deelnemers heel veel tijd voor nodig.  Het 

stimuleren van lotgenotensteun vraagt van de werkers de bereidheid zichzelf kwetsbaar op te stellen, 

het vermogen om de deelnemers te verleiden elkaar te steunen en begrip te genereren voor elkaar, 

de deelnemers soms een spiegel voor te houden en hen te stimuleren de eigen ervaringskennis te 

gebruiken. Sommige ervaringswerkers proberen zichzelf in te brengen, ervaringen te delen om de 

ander de eigen ervaringskennis te laten ontdekken, anderen lijken daarin handelingsverlegen.  
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8.2 Omgaan met incidenten en conflicten  

Uit de themafase was al naar voren gekomen dat in organisaties in zelfbeheer het omgaan met 

ongewenst gedrag, incidenten en conflicten een heet hangijzer is. Tijdens de drie groepsgesprekken in 

de kristallisatiefase is er uitgebreid bij stil gestaan. De respondenten zijn het erover eens dat alle 

deelnemers elkaar zouden moeten aanspreken op gedrag. Een ervaringswerker geeft een voorbeeld 

van een situatie waarin hem dat goed lukte: 

‘Ik ben dus, ik was toevallig ook vroeg op, vriendelijk naar hem toegegaan. Ik zeg: ‘J., gisteravond ben 

je gaan slapen en nu is de trap vies van de koffie’. Hij zegt: ‘Ja maar dat heb ik niet..’. Ik zeg: ‘Jongen, 

het spoor loopt helemaal naar jouw kamer’. En toen heeft hij het netjes opgeruimd. ‘ [Ew]  

8.2.1 Spanningen en uitdagingen 

Elkaar aanspreken op gedrag is een van de rolverwachtingen waarvoor niet alle ervaringswerkers de 

nodige vaardigheden blijken te bezitten. De respondenten zien dat als een belangrijk probleem in 

zelfbeheer. In hun beleving hebben veel collega ervaringswerkers de neiging om hun mond te houden: 

‘ Er zitten mensen aan de alcohol, ook tijdens hun diensten. Dan kom je op de punten: één beschermt 

de ander: hier heb je een pilsje, dus ik ga maar niets tegen hem zeggen, want dan krijg ik op mijn donder 

van hem.’  [Ew] 

Dat probleem wordt ook door de professionals gezien: 

‘De situatie die in de casus staat geschreven kan ook alleen maar leiden naar besluiteloosheid van de 

groep, dat is bij ons heel erg, van eh er zijn mensen die gruwelijk de regels overtreden, en het wordt 

zelfs benoemd in een vergadering en dan zijn er een paar die een sanctie voorstellen en dan wordt er 

overheen geluld, en dan is het uiteindelijk  alleen maar genoemd, ….’  [Prof] 

 Een professional begrijpt: 

‘ ja het is ook moeilijk voor de groep, want je ziet elkaar ook nog en je bent loyaal,…’ 

Het openlijk bespreken van de verschillende belangen, perspectieven en handelingsalternatieven blijkt 

in geen van de voorzieningen soepel te verlopen. Loyaliteit met de belanghebbenden, maar ook 

onvermogen om te handelen in meerpartijdigheid belemmeren de besluitvaardigheid van de 

ervaringswerkers. Soms lukt het de deelnemers ook niet om de ander te beïnvloeden– en dan is het 

de vraag of en hoe werkers hen erbij moeten helpen: 
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‘… het  gebeurt … ook regelmatig dat iemand uit de groep iemand probeert aan te spreken op gedrag, 

…, het lukt niet, luistert niet, …..en dan gaan ze naar de ondersteuners kijken; …”nou is het aan jullie”, 

… dan vindt ik het toch ook lastig in de rol te zitten, dan ga ik iemand aanspreken, vind wel dat  ik nog 

steeds dat ik de taak heb in de groep het gesprek aan te gaan….’ [Prof] 

De professionals vinden het belangrijk dat dat aanspreken niet eenzijdig vanuit iemand met positionele 

macht gebeurt, maar door alle deelnemers onderling. Daarvoor gaan zij soms ook tegen de wensen 

van de groep in: 

‘ het is krachtig om door lotgenoten aangesproken te worden op je minpunten’ [Prof]                                 

‘daar probeer ik op aan te sturen, zo'n vriendeninterventie, je netwerk in je kamer. Dat is net als in zo'n 

groep. Als ik dat voorstel, dan steigeren ze allemaal, nee we gaan niet in de groep bespreken. Maar de 

keren dat het is gebeurd, was het meest effectief. Namelijk dat het vanuit lotgenoten, dit zien, we zijn 

niet stom, er moet wat gebeuren, die ervaring hebben we ook gehad. Dat is heel confronterend, maar 

dat zet wel iets in beweging. Meer dan als ondersteuners dat zeggen. ‘[Prof] 

Omgaan met incidenten en conflicten 

In het verlengde van het aanspreken op gedrag wordt door de deelnemers het omgaan met incidenten 

en conflicten naar voren gebracht als een kwestie die heel nadrukkelijk aan de orde is. De meeste 

respondenten herkennen bij elkaar dat ervaringswerkers twee uiterste van strategieën laten zien in 

het omgaan met conflicten: of het ‘zich terug trekken en ontwijken’: 

‘ Bij ons is het pas geleden gebeurd dat een vrijwilliger twee andere vrijwilligers heeft geslagen. De 

volgende ochtend wordt een spoed vergadering belegd door de vrijwilligers. “Mag niet, kan niet”. Die 

persoon is daar zelf niet bij. Vervolgens is er een vergadering en dan zegt niemand iets. Moet er gestemd 

worden? Nee het is allemaal wel te begrijpen hoe het gelopen is. Dan probeer je als ondersteuner, “leg 

dat eens uit. Hoe loopt het proces dat het oké is om twee vrijwilligers te slaan?”’ [Prof] 

of  de ‘harde lijn’ kiezen: sancties toepassen zonder pardon. De professionals menen dat deelnemers 

en ervaringswerkers soms te snel beslissen, zonder naar de achtergrond van het gedrag te kijken: 

‘De groep heeft soms de neiging om gelijk te straffen,  willen waarschuwingen uitdelen of uit sluiten, 

zonder dat men daarbij, vermoed ik, voldoende weet wat de reden is van het gedrag van die persoon. 

…in plaats van dat men vraagt waar komt het nu vandaan hoe gaat het met je en dan vinden ze mij 

zo’n softie, als ik het daarover wil hebben terwijl  zij hem eruit willen knikkeren … “nee ga nou eens niet 

praten”’ [Prof] 
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In sommige voorzieningen verschillen professionals en ervaringswerkers dan ook in hun opvatting over 

wat de goede aanpak bij het overschrijden van regels  is: 

‘ daarin bots ik natuurlijk ook vaak met mijn collega … van “nee dat moet opgelost worden” we hebben 

regels, of sancties of dit voor nodig. Terwijl ik denk, dat interesseert me eigenlijk niet. ….. hadden collega 

en ik van te voren besproken, “we gaan er op sturen dat ze er uit gaan, want we moeten grenzen 

stellen”. Ik was het er mee eens. Maar we kregen het voor elkaar dat ze met elkaar en andere bewoners 

om tafel gingen zitten, voor het eerst , waarom dat was gebeurd. En ik was al lang van mijn afspraak 

met mijn collega afgestapt. Dit is toch veel belangrijker?! ‘ [Prof] 

Een ervaringswerker geeft aan dat hij meer een tussenweg zou zoeken, en daarmee stemmen ook 

weer velen in: 

‘Ik zou wel proberen de personen om een tafel te krijgen, maar ik zou er ook een sanctie opleggen. …, 

de sanctie zou afhankelijk zijn van hoever ze naar elkaar toe zijn gekomen. Ik zoek een tussenweg. Dat 

wat zij gedaan … daar moeten consequenties aanzitten..... dat is ook een signaal naar de groep. [Ew] 

In het voorbeeld waarin professional en ervaringswerker botsten, wordt ook duidelijk dat de 

persoonlijke positie, de individuele doelen en belangen van de betrokkenen in het geding zijn: 

‘  Ik zat te genieten. En hij voelde zich verraden, “hoe kan je me dit flikken, we hadden dit afgesproken, 

ze moeten eruit....” en ik denk “oh shit”. Want hij voelde zich “nou laat ik niet mijn positie zien, nou 

wordt er over me heen gelopen”. En ik denk het zal mij een worst wezen of er over me heen wordt 

gelopen, we hebben hier wat bereikt.’  [Prof] 

Voor de professional blijken in deze situatie de individuele doelen en belang van het collectief samen 

te vallen (ervan genieten, en bereiken dat deelnemers leren anders om te gaan met conflicten, praten), 

waardoor hij de afspraak met zijn collega vergeet. De ervaringswerker echter heeft het individuele doel 

‘positie veilig stellen’ en de interne gezagsverhoudingen te bewaken, wat door het handelen van de 

professional in zijn beleving ondermijnd wordt.  

Dat onderscheid tussen ‘hardliners’ en ‘softies’, zoals de professionals het gekscherend noemen, blijkt 

te maken te hebben met visie (op veiligheid en op leren), met handelingsmogelijkheden in het (anders) 

omgaan met conflicten, met de positie die iemand in de organisatie bekleedt of wil bekleden en ook 

met het karakter en de levenservaring die de betrokkenen hebben: 

‘dat blijft wel botsen. Dat is ook wie ik als persoon ben, ik ben van nature wel een beetje conflict 

vermijdend.. Kom op, morgen weer een nieuwe dag, we leven verder. Het verschil is en dat is ook wel 

zijn kracht [ van de ervaringswerker-collega E.P.]  , hij wijst me erop van nu moet je wel je rug recht 

houden of je grenzen stellen etc. Het zit ook in de personen.’ [Prof] 
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Daarbij kunnen beide partijen wel van elkaar leren door het erkennen van elkaars werkelijkheid: 

 ‘…in het begin vond ik het wel een hele uitdaging om de samen werking het vinden tussen twee 

perspectieven, collega die zelf bewoner is geweest…. en probeer ook heel erg dat te benutten en hoe 

wij onze verschillende kennis hebben onze rollen strategisch kunnen inzetten om … mensen verder te 

krijgen. We hebben echt verschillende opvattingen in leren, in veranderen … ik wil alles maar bespreken, 

en hij denkt nee, je moet soms de taal van de straat spreken je moet gewoon je machtpositie gebruiken 

om verder te komen, en dat zijn twee flinke uitdagingen om iedere keer weer opnieuw…’  [Prof] 

Een professional die als stagiaire begonnen bij de voorziening vindt dat hij het geluk heeft gehad om 

van de toenmalige deelnemers te leren waar het hen om ging toen: 

 ‘ik ben voor mijn gevoel ook echt gewoon opgevoed door een zooitje daklozen, in ieder geva l qua 

werkwijze en visie … vanuit de oude kernwaarden waar zelfbeheer ooit op gebaseerd is ‘  

Leren bespreken voor leren leven in de maatschappij 

Wrijvingen en conflicten bieden kansen om te leren, vinden de professionals. Daarbij is het van belang 

dat de betrokkenen gestimuleerd worden er over te praten en er samen uit te komen.  

’dingen met elkaar bespreken – iedere dag. … heel belangrijk is een sfeer te creëren dat er wel 

oplossingen gezocht worden. ….ik ben wel degene die dat aangeeft.’   [Prof] 

De professionals zijn het ermee eens dat zij hierin de rol van aanjager en ook voorbeeld hebben. Een 

ervaringswerker bevestigt dat ‘leading by example´.  Een professional constateert dat wat zij 

nastreven: het leren van spanningen en conflicten, enorm veel energie kost, en hij vindt het dus ook 

begrijpelijk dat deelnemers (en ook werkers) er soms geen zin in hebben:  

‘nou ja het viel me dus op zelfbeheer is een kracht gerichte benadering maar in de praktijk ligt de focus 

op een conflictbenadering, niet willen controleren of beheersen, maar benutten. Dat kost heel veel 

energie om naast je eigen problematiek ook de dingen van  …    [de organisatie E.P.]  En  op een gegeven 

moment heb je daar geen zin meer in. ‘  [Prof] 

Desondanks worden de bewoners op deze manier beter voorbereid op het zich goed kunnen 

handhaven in de samenleving: 

‘Door omstandigheden kan je even niet je plek in de samenleving vervullen, maar de plek … moet zoveel 

mogelijk lijken op de plek waar je straks weer in komt. Vanuit die gedachte moet je het leren.’ [Prof] 



 

     82 

8.3 Bevorderen van collectieve verantwoordelijkheid 

Collectieve verantwoordelijkheid, geconcretiseerd in collectieve besluitvorming is, zoals eerder 

genoemd, een essentiële waarde van zelfbeheer. Professionals kunnen (uiteraard) niet handelen 

vanuit de waarde van collectieve verantwoordelijkheid zonder rekening te houden met  hun omgeving, 

in eerste instantie de bewoners en ervaringswerkers: 

 ‘Mijn taak is omschreven als het bewaken van zelfbeheer …Ik kan niet alleen bepalen wat zelfbeheer is 

en hoe dat bewaakt moet worden, dat doen we samen, maar ik denk dat ik wel telkens aanjager en 

initiatiefnemer ben om dingen in beweging te zetten. Wat is er voor nodig om mensen zich te laten 

ontwikkelen en zo het zelfbeheer te laten groeien.’ Vanuit hier proberen de ondersteuners ‘…..het proces 

wat je als groep doorloopt binnen de kaders van zelfbeheer te houden.’  [Prof] 

De respondenten beschrijven juist het wegzakken van het ideaal van collectieve zelfhulp in 

verschillende vormen en door verschillende, hiervoor beschreven processen, als een grote uitdaging 

voor het ondersteunen van zelfbeheer. 

‘ik als ondersteuner worstel heel erg mee van hoe kan ik er nou voor zorgen dat het weer een, na ja dat 

de nadruk weer meer op het collectieve komt, hoe doen wij het nou samen met elkaar in plaats van dat 

de kerngroep als leiding, .. wordt gezien’  [Prof] 

Hieronder wordt een aantal interventies beschreven die  de professionals wel of niet in samenspraak 

met de ervaringswerkers hebben gepleegd ten einde de collectieve verantwoordelijkheid te 

bevorderen. 

Ingrijpen in de overlegstructuur 

Sommige ondersteuners experimenteren met het kantelen/ veranderen van de overlegstructuur – 

zodanig dat de gasten/ bewoners weer centraal staan in het besluitvormingsproces. Bij NuNN en bij 

NoiZ worden de gasten nu weer uitgenodigd bij de deelnemersvergadering. In het Vriendenhuis Velp 

heeft de kerngroep vergadering plaats gemaakt voor een wekelijkse bewonersvergadering, waarin ook 

de ervaringswerkers welkom zijn. De professional maakt hier een keuze: 

‘Dat was nodig om het zelfbeheer te laten worden ‘… ‘het gaat erom dat mensen hier kunnen wonen en 

dat de sfeer veilig is. En dat is waar ik een besluit in heb genomen, dat ga ik ondersteunen. Dat de 

gasten zich durven uitspreken, dat zij aan tafel komen en dat een gast tegen een medewerker durft te 

zeggen wat hem dwars zit, wat niet goed gaat, wat hij nodig heeft. Dit heeft als gevolg dat we minder 

medewerkers hebben, een aantal zijn weggegaan, die verloren hun rol, die ze wilden vasthouden . 

Daarvoor in plaats zijn meer gasten  medewerker geworden.’ [Prof] 
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Het effect was volgens haar dat langzaamaan de bewoners weer zeggenschap namen en met elkaar in 

gesprek gingen:  

‘.. ik zag dat het belangrijk was dat de gasten de bewoners, dat die eh zichzelf uit gingen spreken omdat 

ze dingen, in alle eenvoud ontzettend goed wisten te benoemen, en dat ze ook veel beter naar elkaar 

luisterden’ [Prof] 

Professionals en ervaringswerkers delen de opvatting dat een brede vergadering leidend zou moeten 

zijn in de besluitvorming ten opzichte van besluitvorming door een kleine kerngroep, omdat dit “frisse” 

geluiden inbrengt en omdat het (ook) hun voorziening is. Daarvoor is het volgens hen van belang om 

ervoor zorgen dat alle deelnemers aangesproken worden als mede-eigenaar in de voorziening.  

Meenemen in problemen die zich voordoen , mede-eigenaar maken 

Een gevoel van eigenaarschap bij deelnemers bevorderen betekent dat je het als ondersteuner aan 

moet durven om op een andere manier samen te werken met deelnemers:  

‘ (het) samen met mensen te doen, dat je het aandurft niet met hiërarchie, van boven naar beneden’. 

[Prof] 

De professionals vinden het ook belangrijk om mensen te motiveren en uit te dagen om mee te werken 

aan het gemeenschappelijke doel van de voorziening, zodat zij ervaren dat dit ook in  hun eigen belang 

is:  

‘Soms moet je het groter en belangrijker maken wat ze aan het doen zijn, los van hun eigenbelang.’ Een 

ander vult aan ‘...mee nemen ook een beetje…ik zeg ook heel vaak gewoon letterlijk wat ik denk….om 

ze mee te nemen in mijn gedachten, en soms merk ik hey die raken geprikkeld en geïnteresseerd en dan 

ga ik erin door in gesprekjes om te kijken of ik ze warm kan maken om zich ergens voor in te zetten.’  

Een voorbeeld dat wordt gegeven is van een voorziening die een schuld bleek te hebben. In eerste 

instantie had de ondersteunster hier zelf slapeloze nachten van, maar daarna bracht ze het in de groep:  

‘...mensen schrokken, mensen gingen mee denken en mensen gingen oplossingen bedenken …. (ze 

werden) mede-eigenaar en zo kwamen ze met heel creatieve oplossingen … Ik heb dat moeten leren om 

zo open te zijn over wat het kost om zo’n huis te draaien, wat de inkomsten zijn….. als je niet uitkijkt 

wordt je zelf ook wat hiërarchisch……het is mijn verantwoordelijkheid en kwetsbaar daarin zijn….om 

eerlijk te zijn, ook als het fout dreigt te gaan, als ik me heel erg zorgen maak’.   
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In het Zorghotel heeft de ervaringswerkster die bij het consultgesprek (zie 3.6.4) aanwezig was, het 

besluit genomen dat zij die ‘beheers-rol’ niet meer wilde innemen. Samen met de ondersteunster heeft 

zij het initiatief genomen de rest van de kerngroep en deelnemers mee te krijgen in het meer delen.  

‘In de algemene vergadering hebben we heel open gesproken over de sfeer en heeft B. [de 

ervaringswerkster E.P.] zich erg kwetsbaar opgesteld door met alle vrijwilligers haar gevoelens t.a.v. de 

sfeer te bespreken en eveneens aangegeven hoe zij er de afgelopen tijd in heeft gestaan en dat zij nu 

de knoop heeft doorgehakt om hier een einde aan te maken. Verder zijn essentiële onderwerpen als 

gezamenlijke verantwoordelijkheid, wij - zij sfeer, groepsgevoel, elkaar ondersteunen aan bod 

gekomen.’ [Prof] 

Tijdens overleggen moeten professionals  volgens de respondenten ervoor zorgen dat het perspectief 

van deelnemers gehoord wordt, dat ze uitgenodigd en uitgedaagd worden om hun oplossing aan te 

dragen, waarbij iedere dag dingen besproken moeten/ kunnen worden.  

‘Heel belangrijk is een sfeer creëren, dat er wel oplossingen gezocht worden. We komen er niet uit, 

volgende week verder, of nu een oplossing zoeken voor het probleem wat veel frustraties geeft.  [Prof] 

‘dingen met elkaar bespreken, iedere dag… Waarin ze zelf besluiten ik ga iets doen, ik wil iets 

veranderen, ik spreek af dat ik dit deze week ga doen. Als middel is dat overleg heel belangrijk.’ [Prof] 

Rolverwachting uitspreken 

Deze professional heeft daarnaast heel duidelijk haar verwachtingen naar de ervaringswerkers 

uitgesproken, namelijk dat zij het collectief dienen te ondersteunen. Niet elke medewerker vond deze 

rol prettig: 

‘Er waren in der daad medewerkers die dat niet zo leuk vonden, maar de gasten zeiden, maar ik woon 

hier. Er was iemand die in een werktraject zat en heel erg veel last had met autoriteit – hij is toen ergens 

anders gaan werken, hij wilde bij de politie, en – dat is ook een proces van medewerkers, maar ik heb 

dat wel ondersteund,….’  [Prof] 

Hiermee wordt duidelijk dat het helpt als de rolverwachting uitgesproken wordt, omdat de 

ervaringswerker dan na kan denken en kiezen of hij/ zij die rol wel wil en kan innemen, en uiteindelijk 

een weg kan volgen die meer bij zijn of haar competenties past.  

Los kunnen laten en delen als je het niet vertrouwt: 

Alle professionals herkennen het probleem dat de situatie in huis zodanig is dat je verwacht dat het 

mis zou kunnen gaan, maar ook dat mag of moet je weer delen met de groep: 
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‘ na ja , volgens mij is dat ook als ondersteuner, dat je echt wel, ook al vertrouw het niet,  je het gevoel  

het zou wel eens fout kunnen gaan, dat geef ik dan aan de mensen terug en dan ga ik ook wel naar 

huis, van ik zie jullie weer’ [Prof] 

Strategisch handelen 

Hoewel de professionals het erover eens zijn dat de besluitvorming primair binnen de groep moet 

liggen, wijzen zij er op dat zij ook oog houden voor wie het (informele) leiderschap in groep heeft. 

‘ En met die belangen, zo ik weet een beetje wie de leider is van de groep, en kijken of ik niet met diegene 

een goede band kan houden en op die manier een beetje lobbyen . .. ik zeg nou mooi dan gaan we kijken 

hoe jij als leider van die groep kan aansturen, …  want wat hoort er bij leider zijn namelijk, 

verantwoordelijkheid en dit en dat. Op die manier speel ik dat af en toe, …, heel strategisch, maar wel 

zo onafhankelijk mogelijk blijven, dat is dan wel lastig, maar het hoort erbij, macht en tegenaan 

schoppen, …, dat hoort bij leiders,…. ‘ 

Een andere professional beaamt: 

 ‘Dat klinkt misschien heel negatief, maar als je dat spel niet meespeelt dan kun je het misschien ook 

gewoon vergeten’.  

Deze strategie van het spel spelen doen de professionals soms in de samenwerking met één persoon, 

waarbij zij proberen  met deze persoon een band op te bouwen door een deel in haar straatje mee te 

gaan om haar vervolgens te kunnen beïnvloeden in het belang van de groep. Soms gebruiken zij deze 

strategie ook tegenover de hele groep: 

Tegen de groep ingaan of meegaan 

Eén van de professionals vertelt hoe hij dat aanpakt, soms tegen de groep in en dan weer met de groep 

mee:  

‘heel secuur, spelen met vuur soms…. wat ik afgelopen dinsdag heb gedaan, ik ben echt gewoon gaan 

schreeuwen tegen de groep, heb van tevoren wel over nagedacht dat het wel een keertje tijd wordt om, 

dat ik als ondersteuner, …, moet je ook wel eens emoties gaan tonen, en ze zijn het niet gewend …. het 

kan ook politieke zelfmoord zijn… Heel vaak moet je mee bewegen en moet je op je handen zitten… ”oké 

de kant die we nu opgaan als groep….volgens mij gaat het niet goed komen, is echt een slechte zaak”. 

Maar de groep heeft ervoor gekozen, dan gaan we er maar in mee, en af en toe moet je de groep flink 

waarschuwen, dat het niet goed gaat komen op die manier….  ‘[Prof] 
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Desorganiseren en herschikken 

Ten einde de collectieve verantwoordelijkheid te waarborgen, lijkt het in organisaties in zelfbeheer 

noodzakelijk  om zich telkens weer opnieuw te ‘desorganiseren’ en te ‘herschikken’ om zich te kunnen 

herbezinnen op de uitgangspunten van zelfbeheer. Want : 

 ‘Eerste groep heeft [de voorziening E.P.] opgebouwd, het was van hun. De nieuwe groep heeft gevoel 

[de organisatie] is af, dus bewoners voelen zich niet direct betrokken.’ [Ew]  

In die zin is een organisatie in zelfbeheer een steeds veranderende en zich vernieuwende organisatie. 

Deelnemers/ medebestuurders stromen door en maken plaats voor nieuwe deelnemers die in hun 

rolontwikkeling een nieuwe dynamiek in de groep brengen. Dit wordt door respondenten als volgt 

geformuleerd: 

‘Als er mensen weggaan en kennis weggaat moet je telkens weer opnieuw beginnen. Dan maak je 

telkens weer het proces mee, van enthousiastelingen, die raken teleurgesteld, dat het niet zo gaat als 

het zou moeten, of het gaat niet snel genoeg, mensen die niet mee willen werken, raken passief, doen 

een stap terug en dan weer de discussie met ondersteuners die niks doen, het riedeltje herhaalt zich.... 

maar ik denk dat juist daar het leren voor ondersteuners en de mensen die er wonen denk ik in zit. .. 

Dat alles opnieuw bediscussieerd moet worden dat daarmee mensen ook weer gaan nadenken, andere 

oplossingen gaan zoeken, bedenken hoe verhoud ik me daartoe, en dat daar misschien ook weer  het 

leren in zit. ‘ [Prof] 

‘....ik denk ook dat juist omdat de gastengroep bij ons in de loop der tijd ook veranderd is.... dat die 

aanpassingen die er zijn, dat dat ook gewoon goed is. Je hoeft ook niet in het verleden te blijven hangen, 

of ook steeds maar weer het zelfde te doen.’ [Ew] 

Uit bovenstaande is af te leiden dat de professionals en de ervaringswerkers die langere tijd een functie 

bekleden continu opnieuw hun handelingswijzen moeten onderzoeken, normen en posities moeten 

bijstellen en creatieve oplossingen bedenken, als ook moed en ondernemerschap tonen, zoals een 

professional het verwoordt: 

‘creatief, ondernemend, onderzoekend, ja, dat thuis nog ligt te piekeren hoe gaat ik dat nu oplossen?’ 

[Prof] 

 ‘dat je soms lef moet hebben dat je het soms moet laten gaan, dat je creatief moet zijn, dat je soms de 

boer op moet,  uhm na ja dat vind ik wel iets van ondersteuner, je moet ook zelf iets ondernemends 

hebben’ [Prof] 

Soms gebeurt dat herschikken door een crisis, en is het zaak om dat als kracht te her- en erkennen; 

‘soms is crisis nodig, als mensen realiseren zich dat iets te verliezen is, dan komen ze in beweging’ [Prof] 
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en soms kan beweging in gang worden gezet door in te grijpen in de fysiek en materiele structuur: 

‘We gaan naar beneden, iedereen mag aanschuiven,….’  en ‘wij gaan nu hotel fysiek oppakken, niet 

teveel overleggen, maar gewoon doen, zoals eten of de muren verven.’ [Prof] 

Ingrijpen of niet  

In alle voorzieningen komen periodes voor dat ervaringswerkers achterover (willen) leunen, dat de 

spirit van zelfbeheer niet meer aanwezig is. Een ervaringswerker vindt dat je je dan weer moet 

bezinnen op de waarde van zelfbeheer: 

 ‘Ik vind het belangrijker dat we terug gaan naar de essentie, waarom is zelfbeheer ontstaan….Ik denk 

echt dat we ons heel goed moeten realiseren…., wat is voor ons zelfbeheer? Welke rollen, hoe pakken 

we dat aan? Dat mensen zich er bewust van zijn, waar zijn we mee bezig, waar willen we naartoe. ….. 

[Ew] 

Voor ondersteuners is het hierin telkens balanceren tussen wel en niet handelen, ingrijpen of laten 

gebeuren, dat beseft ook een ervaringswerker: 

‘…op terugweg na focusgroep nog lang overgehad. Voor ondersteuners is het lastig om evenwicht te 

vinden tussen ondersteunen en bemoeien, ligt dicht bij elkaar…..’.  [Ew] 

waarbij een beroep op de professionals wordt gedaan om meer te handelen:  

‘Er wordt veel meer geschreeuwd: “de ondersteuners moeten meer met de vuist op tafel slaan en meer 

mensen aanspreken, echt een sturende rol krijgen”. Terwijl wij dan zo iets hebben: …. “daar gaat dan 

het zelfbeheer, wat willen jullie?” [Prof] 

Een professional vraagt zich af of het vragen om hulp niet ook een blijk van ontwikkeling is: 

‘ ‘als zij aangeven ons lukt het niet – is het niet ook een vorm van emancipatie te zeggen … “help ons 

daarin”? Want als ik nee zou zeggen …en ze blijven dan maar zwemmen, en ze worden onverschillig, en 

er verandert niks, dan ben ik misschien nog verder van huis dan als ik over mijn ideaal van zelfbeheer 

zou stappen.’   [Prof] 

En om het dilemma rond te maken voegt een derde ondersteuner toe:  
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‘... met het gevaar dat er dan steeds sneller een beroep wordt gedaan op jouw hulp’.   [Prof] 

Normatief reflectief vermogen 

De waarden van zelfbeheer zijn weliswaar richtinggevend, maar in veel situaties is  het niet eenduidig 

wat de juiste handelingswijze is. Werkers moeten vaak intuïtief handelen en in de situatie zelf (morele) 

afwegingen maken. Eén van de professionals zegt daarover:  

‘het is ook een soort fingerspitzengefühl, je loopt elke keer weer tegen dat morele dilemma aan, 

misschien dat dat ook wel moet’.  

Dat vereist een groot normatief reflectief vermogen en de bereidheid te delen en zich kwetsbaar op 

te stellen, volgens de professionals:  

‘Ik denk dat dat ook wel een kwaliteit van de ondersteuner is, ik denk dat als je  niet op die manier kan 

reflecteren en het onderscheid kan maken en dat kan delen met de anderen…. en dan ook je kwetsbaar 

opstellen, van jongens, ik weet het niet, zeg maar hoe ik beter moet ondersteunen.’. 

Incasseringsvermogen 

Verschillende professionals beschrijven hoe zij aangesproken worden op wat hun toegevoegde waarde 

eigenlijk is: 

‘ soms moeten ze mij helemaal niet  en hoor ik alleen maar heel veel gezeik, “die doet helemaal geen 

reet.” Want dan vinden ze je maar lastig, en de andere keer is het je collega.’  En : 

‘dat vind ik ook een hele lastige met vraaggericht werken, dat is bij mij periodiek (dat dat speelt). Dan 

krijg je discussie in de groep, sowieso met een nieuwe groep, wat doe je nou als ondersteuner, we 

betalen je, je moet doen wat wij willen.’   [Prof] 

Ook één van de ervaringswerkers vertelt:  

‘later (na de vergadering) is het weer “profiteurs, van ons geld, om vijf uur zijn ze weg”.’    

Dit maakt het lastiger om tegen de groep in te gaan of een zekere onafhankelijkheid te houden, terwijl 

dit volgens de professionals wel nodig kan zijn. De onafhankelijkheid van de werkers kan ook ernstig 

belemmerd worden door de moeder organisatie: 
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‘Na ja de aansturing is dat  de betaalde krachten worden gezien als de eindverantwoordelijken, dat 

begrijp ik wel, maar de deelnemers van het project worden totaal nergens bij betrokken, we worden 

ook gewoon heel erg top-down aangestuurd en dat maakt het ook heel erg moeilijk om af en toe de 

ruimte te kunnen nemen die nodig is om het weer met elkaar te doen’ [Prof] 

In haar geval verergert de manager van de moederorganisatie het probleem, vinden de professionals, 

en zij denken dat deze ondersteunster de collectieve verantwoordelijkheid zou kunnen bevorderen 

door de groep ook in deze zorgen mee te nemen:  

‘dat moet ze [ de manager van de moederorganisatie E.P.] niet doen, zij verergert het probleem. 

Misschien moet je de groep opstoken tegen de manager. Problemen bij de groep terugleggen: dan maar 

de groep tegenover het management.’   …. ‘…Leg het probleem bij de groep: het is jullie voorziening, zij 

haalt het om zeep, zeg het tegen haar. Creëer een gezamenlijke vijand,… is jouw rol het creëren van een 

probleem’ 

Werkers in zelfbeheer moeten niet alleen om kunnen gaan met een moederorganisatie die 

tegenwerkt, zij moeten ook verdragen dat deelnemers en ook collega ervaringswerkers gebruik maken 

van hun oude overlevingsstrategieën  

‘ …heel pittig is, het zijn mensen van de straat en het gaat er hard op en in der daad  je doet het vaak 

niet goed, ‘‘ want je wordt natuurlijk ook uitgedaagd ha ha ‘…’ he dat is dus niet alleen bij ons! … ha ha 

.  Continu !’  ‘….of gemanipuleerd, ik zat erover na te denken, het is dan ook mijn bijdrage om het anders 

te doen,’  

Professionals kunnen daarbij ook gebruik maken van de kennis van de ervaringswerker, want: 

‘ een oud-bewoner kent de werkelijkheid van de leefwereld van binnenuit – dat en hoe er gejat wordt, 

hoe de verhoudingen onderling werken…’  [Prof] 

In deze situaties komen professionals ook zichzelf tegen, hun persoonlijke betrokkenheid met de 

mensen maar ook met het principe van zelfbeheer, zeker als de sfeer en cohesie in de groep minder 

is: 

‘dat vraagt ook wat van je, als het niet goed gaat op [ de voorziening E.P ], dan vreet het aan mij, ik heb 

er mijn ziel en zaligheid in gestoken, ik sta er helemaal achter  dat is een van mijn valkuilen, een van de 

minpunten van ondersteuner zijn van zelfbeheer…’   [Prof] 

Iedereen zoekt op zijn/ haar eigen wijze uit hoe je het beste zelfbeheer kunt ondersteunen: 
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‘ja, maar het is in der daad daar moet je echt een persoonlijk weg vinden, om mee te kunnen dealen, 

heel erg zoektocht bij mij ook geweest …  in mijn dromen ging het door een jaar lang , ik heb vaak 

gedacht van jongens, zoek het maar uit …ik stop ..’   [Prof] 

‘ ik doe het nu bijna 16en half  jaar en ik heb nog dat soort periodes’    [Prof] 

‘elke keer weer fascinerend te horen dat het heel veel gelijk is in processen’  ‘stelde mij dan ook weer 

op een bepaalde manier gerust van wakker liggen en piekeren, dat komt mij heel bekend voor, vooral 

de laatste maanden, en je denkt dat je als ondersteuner dat jet totaal loos geslagen is en hoe je dat 

weer bij elkaar moet krijgen’ [Prof] 

Daarom vinden  de professionals het prettig om met elkaar ook over hun eigen rol te praten: 

‘…. is ook wel leuk om over dat ondersteuner zijn nog te praten,’   

Tenslotte: 

‘zelfbeheer is leren omgaan met dilemma's’ …..’zelfbeheer is niet vanzelfbeheer’ 

De respondenten zijn het erover eens dat zelfbeheer inherent is aan spanningen en dat in het omgaan 

met die spanningen het leren en empowerment zit.  

8.4 Samenvatting 

De kwesties die volgens de respondenten spelen met betrekking tot competenties zijn: het bevorderen 

van lotgenotensteun, het omgaan met incidenten en conflicten en het bevorderen van collectieve 

verantwoordelijkheid.  

Het bevorderen van lotgenotensteun is noch voor ondersteuners, noch voor alle ervaringswerkers een 

vanzelfsprekendheid. Voor veel van de deelnemers hoort wantrouwen bij de overlevingsstrategieën, 

terwijl voor lotgenotensteun vertrouwen nodig is. Het vereist geduld en tijd, de kunst van het 

verleiden, het bieden van veiligheid en het zichzelf ook kwetsbaar opstellen van de ondersteuners om 

de deelnemers zo ver te krijgen dat zij zich open durven te stellen om over hun kwetsbaarheden en 

herstelverhalen te praten in de groep.  

Een kwestie die veel aandacht heeft van de respondenten is het vermogen om anderen aan te spreken 

op hun gedrag en in het verlengde daarvan het omgaan met incidenten en conflicten. Er zijn 

verschillende manieren waarop omgegaan wordt met conflicten en incidenten, waarvan de eerste 

twee vooral in het handelingsrepertoire van de deelnemers voorkomen: de confrontatie mijden en 

ondergronds gaan, roddelen en manipuleren; of disciplineren: reageren met het aanscherpen van 

regels en sancties. De derde manier is het met elkaar in gesprek gaan en het conflict gebruiken om te 
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leren. Dat is wat de professionals nastreven. Daardoor botsen zij soms met de groep en ook met de 

ervaringswerkers, waardoor er een verschil lijkt te ontstaan van ‘hardliners’ versus ‘softies’. Echter ook 

veel ervaringswerkers zijn voorstander van het uitpraten of – in ieder geval een middenweg, en 

professionals zien ook dat een hardere aanpak ‘keihard coachen’ soms ook een deelnemer in beweging 

kan krijgen.  

Collectieve verantwoordelijkheid blijkt continu ‘onderhoud’ nodig te hebben. Professionals 

experimenteren met verschillende handelingswijzen om de  collectieve verantwoordelijkheid te 

bevorderen: door het gevoel van eigenaarschap te vergroten, door deelnemers actief bij 

besluitvorming te betrekken en door oog te hebben voor hiërarchievorming. Soms moeten zij 

strategisch handelen, bewust ‘het spel spelen’ en de verhoudingen op scherp zetten om de collectieve 

betrokkenheid te stimuleren. Belangrijk is ook dat de professionals zelf durven de 

verantwoordelijkheid te delen en de groep het vertrouwen geven dat zij de problemen gezamenlijk 

kunnen oplossen. Soms is het nodig om de interactiestructuur of ook de materiele structuur van de 

organisatie te desorganiseren en te herschikken om de collectieve verantwoordelijkheid opnieuw 

leven in te blazen, en soms werkt ook een crisis of een gezamenlijke vijand (de moederorganisatie) 

bindend.  

Werkers in zelfbeheer hebben het doel en de waarden van zelfbeheer als richtinggevend. Dat vereist 

het vermogen tot normatieve reflectie, en ook ‘fingerspitsengefühl’.  Morele dilemma’s als ingrijpen 

of niet, afweging van belangen, groep of individu, privacy versus welzijn lijken cruciaal. Professionals 

moeten beschikken over incasseringsvermogen en vooral geduld. Het blijkt bij zelfbeheer te horen dat 

er spanningen zijn die worden gezien als kansen om te leren. Professionals zijn onderdeel van het 

systeem, werken verbindend en houden tegelijkertijd de helicopterview om de dynamiek van de groep 

te zien en wel of niet te beïnvloeden.     
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Deel III                        
 

Conclusies en aanbevelingen
 

Deel III omvat de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek en zal worden afgesloten met een 

reflectie op het onderzoek.  
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9 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de conclusies op basis van de empirische resultaten getrokken en wordt  

gekeken in hoeverre enkele theoretische concepten, zoals beschreven in deel I van deze thesis, te 

herkennen zijn in de empirische conclusies.  Daarmee wordt getracht een antwoord te geven op de 

centrale vraag:  

‘Hoe ervaren de professionals en ervaringswerkers in organisaties in zelfbeheer de samenwerking met 

elkaar, welke waarde en welke spanningen ervaren zij hierin en hoe gaan zij daarmee om?’ 

Het hoofdstuk wordt afgesloten met aanbevelingen. 

9.1 Empirische conclusies 

De samenwerking van de professional met de ervaringswerker wordt bepaald door de context van de 

organisatie in zelfbeheer en is niet los te zien van de waarden van zelfbeheer en de kwesties die spelen 

in deze organisaties. Essentiele waarden in zelfbeheer zijn volgens de respondenten: 

gelijkwaardigheid, vrijheid, veiligheid en collectieve verantwoordelijkheid. Deze waarden dragen 

volgens hen bij aan het empowerment van de deelnemers. De kwesties die spelen hebben te maken 

met (machts-)structuren in de groep,  de rolontwikkeling en competenties van de ervaringswerkers en 

de invloed van deze drie elementen op elkaar. Gebleken is dat in organisaties in zelfbeheer 

machtsongelijkheid kan ontstaan, mede door een roldifferentiatie die uitmondt in hiërarchische 

(machts-)structuren en door de manier waarop ervaringswerkers die formele leiderschapsrollen 

krijgen, deze invullen. Het ontstaan van machtsongelijkheid ondermijnt de waarden en daarmee het 

empowerment van de deelnemers van organisaties in zelfbeheer.  

De ervaren waarde in de samenwerking  

Hoewel er niet expliciet is gevraagd naar de ervaren waarde voor elkaar, is uit de resultaten op te 

maken in hoeverre professionals en ervaringswerkers de samenwerking met elkaar waarderen. 

Ervaringswerkers spreken vrij negatief over professionals. Daarmee blijken zij echter niet de 

professional te bedoelen die ondersteuner is van hun organisatie in zelfbeheer, maar de professionals 

waarmee zij in reguliere voorzieningen en zorginstellingen te maken hebben (gehad). De ondersteuner 

in hun eigen zelfbeheerde voorziening noemen zij ‘mijn collega’ of bij zijn of haar naam, duidelijk vanuit 

een gevoel van wederzijdse betrokkenheid, gelijkwaardigheid en waardering. De ervaringswerkers 

ervaren hen als collega’s die goed luisteren en zich gelijkwaardig opstellen naar alle deelnemers. Zij 

waarderen aan hen dat deze voorbeeld zijn in het bespreekbaar maken van kwetsbaarheden, 

spanningen en conflicten en dat zij aanjager zijn in het bewaken van de waarden van zelfbeheer. 

Professionals waarderen in ervaringswerkers dat deze het perspectief ‘van de straat’, van de 

leefwereld inbrengen en hun eigen oplossingsstrategieën hebben (anders dan de agogische van de 
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professionals) die ook werken. Professionals en ervaringswerkers vinden dat zij van elkaar (elkaars 

verschillende perspectieven) kunnen leren.  

Spanningen in de samenwerking van ervaringswerkers met de groep 

In de meeste voorzieningen ontstaat een zekere roldifferentiatie en functiestructuur (hoe groter de 

schaal hoe uitgebreider), vorm gegeven in een hiërarchische ordening, waardoor de besluitvorming en 

daarmee de zeggenschap over de organisatie bij een kleine (kern)groep van ervaringswerkers komt te 

liggen. Het collectief, de organisatie heeft er baat bij dat de zaken dankzij deze kerngroep goed 

verlopen. Echter deze ervaringswerkers worden op gegeven moment geconfronteerd met deelnemers 

die zich aan verantwoordelijkheden onttrekken en/ of zich niet aan afspraken houden. Veelal reageren  

ervaringswerkers hierop met controle verhogen, regels aanscherpen en autoriteit inzetten, dus het 

innemen of versterken van een hiërarchische machtspositie ten opzichte van de deelnemers. Een 

andere reactie is zich terugtrekken, het af laten weten. Beide reacties lijken ertoe te leiden dat de 

algehele dynamiek en sfeer van de organisatie verslechtert, er subgroepen ontstaan die zich af zetten 

tegen de kerngroep en tegen elkaar, er geroddeld wordt en gemanipuleerd. Deze elkaar versterkende 

mechanismen leiden tot spanningen en het verlies van collectief gedragen verantwoordelijkheid en 

eigenaarschap.  

Spanningen in de rolontwikkeling van de ervaringswerkers  

Ervaringswerkers in organisaties in zelfbeheer groeien van gast/ bewoner via participerende 

deelnemer en taakvrijwilliger naar een formele positie als ervaringswerker. In hun rolontwikkeling 

blijken deze ervaringswerkers geconfronteerd te worden met een paradox: als deelnemer zijn zij 

eigenaar van het eigen herstelproces en mogen zij hun rol innemen naar eigen vermogen en wens. In 

hun ontwikkeling naar formele leider lijken zij geselecteerd te worden op hun inzicht en vermogen om 

zaken gedaan te krijgen, om macht te nemen. Echter op het moment dat zij in de positie komen waarin 

zij invloed uitoefenen op de ontwikkeling van anderen, zouden zij de macht juist weer moeten afstaan 

aan de deelnemers, ten einde hun empowerment te faciliteren. Zij zouden de omslag moeten maken 

van een leidende naar een ondersteunende rol. Deze rolverwachting is niet altijd expliciet. Dat kan bij 

ervaringswerkers leiden tot interne rolconflicten (tegengestelde verwachtingen in één rol), tot 

rolambiguïteit (onzekerheid omtrent wat vereist is om deze rol te vervullen) en tot roloverload 

(overvraagd worden).  

Spanningen in competenties van ervaringswerkers 

Ter bevordering van het empowerment van deelnemers blijkt het van essentieel belang dat zij 

gedeelde verantwoordelijkheid voor de organisatie ervaren. Voor het bevorderen daarvan zijn 

competenties en oplossingsstrategieën in het geding waarover ervaringswerkers (nog) niet per se 

kunnen of willen beschikken, zoals reflectief vermogen, controle en positiemacht los durven laten, 

omgaan met meerzijdige partijdigheid, zichzelf kwetsbaar op durven stellen, ervaringskennis 

exploreren en het bespreekbaar maken van spanningen en conflicten. Sommige van deze 
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oplossingsstrategieën kunnen in strijd zijn met de competenties die ervaringswerkers voorheen nodig 

hadden om te overleven. Maar zij kunnen ook in strijd zijn met hun persoonlijke belangen en met hun 

opvattingen over wat goed leiderschap is en hoe een organisatie gerund zou moeten worden.  

Deze drie spanningsvelden zijn van groot belang voor de samenwerking van de professional met de 

ervaringswerker. De professional moet zich verhouden tot de groepsdynamische processen enerzijds 

en ook tot de individuele rolontwikkeling van de ervaringswerker. Een collega die enerzijds bezig is met 

het eigen herstelproces en anderzijds met de ontwikkeling binnen de rol als ervaringswerker in de 

context van samensturing. De ervaringswerker moet zich verhouden tot soms onduidelijke, soms 

tegengestelde rolverwachtingen in een uiterst complex samenwerkingsverband.  

Omgaan met deze spanningen in de samenwerking  

In het omgaan met de genoemde spanningen experimenteren professionals met 

oplossingsstrategieën, waarbij ‘het bewaken van zelfbeheer’, dus het bewaken van de waarden van 

zelfbeheer voorop staat en richting geeft aan hun handelen. Zij stellen zich over het algemeen  

bescheiden en terughoudend op en creëren daarmee de vrijheid dat deelnemers zich mogen 

uitdrukken en presenteren zonder dat er gesanctioneerd wordt. Echter wanneer vrijheid leidt tot 

ongelijkheid, waar de minder assertieve deelnemers overruled worden, zien zij het als hun plicht om 

in te grijpen. Bij het tegengaan van machtsongelijkheid lijken alle professionals zich in de eerste plaats 

te richten op de (structuren binnen de) hele groep. Dat doen zij bijvoorbeeld door de 

gezagsverhoudingen en de overlegstructuur te veranderen, door soms tegen de groep in te gaan en 

door soms een strategisch spel te spelen. Zij trachten de onderlinge verbondenheid, wederkerigheid 

en steun te bevorderen door zichzelf kwetsbaar op te stellen, door deelnemers te verleiden hun eigen 

ervaringsdeskundigheid in te zetten, door deelnemers mede-eigenaar te maken van de problemen en 

ook mee te nemen in het nadenken over oplossingsstrategieën. Daarbij maken zij continu de afweging 

of zij wel of niet moeten ingrijpen in de groepsdynamiek. Soms wordt ook bewust gewerkt met het 

bijstellen van de materiele structuur, het verplaatsen van de vergadering van ‘boven’ (het kantoor) 

naar ‘beneden’ (de huiskamer), of door samen de ruimtes op te knappen of samen te eten.  

Professionals proberen de ervaringswerkers mee te nemen in hun streven de collectieve 

verantwoordelijkheid van de deelnemers te bevorderen door  ervaringswerkers te stimuleren zich te 

herbezinnen op de waarden van zelfbeheer. Sommige professionals richten zich daarnaast ook direct 

op de samenwerking met de individuele ervaringswerker. Zij bespreken hun rolverwachting met de 

ervaringswerker zodat hij of zij kan kiezen om mee te doen in het leren ondersteunen of ergens anders 

te gaan werken. Vervolgens kan de professional samen met één van de ervaringswerkers die bewust 

gekozen heeft voor het ondersteunen het proces met de rest van de kerngroep aangaan. Enkele 

professionals en ervaringswerkers hebben samen gesprekken met een externe coach waarin zij de 

samenwerking in al haar facetten kunnen exploreren.    

In de samenwerking met de ervaringswerker sluit de professional aan bij de rolontwikkeling van de 

ervaringswerker, waarbij kunnen, willen en mogen van invloed zijn op elkaar. De professional kan en 
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wil de ervaringswerker niet dwingen om te leren ondersteunen, maar de professional kan wel condities 

creëren waarin de ervaringswerker hierin een keuze kan maken. In eerste instantie gebeurt dat door 

de eigen mogelijkheden en wensen van de ervaringswerker te erkennen en respecteren, ‘het mogen’. 

Daarnaast kan de professional samen met de ervaringswerker ‘het willen’  onderzoeken door samen 

te reflecteren op de betekenis van het handelen voor de waarden van zelfbeheer.  Wil de 

ervaringswerker doorgroeien in zijn of haar functie in zelfbeheer dan kan hij of zij ondersteund worden 

in het aanspreken of verwerven van de vaardigheden die daarvoor nodig zijn.   

De rol die professionals innemen in de samenwerking met de ervaringswerkers wordt door de 

ontwikkelingen die zich voordoen bepaald en kan verschillen en wisselen van aard – soms vriend, soms 

collega, soms tegenstander, soms aanjager en soms hulpvrager of leerling. Professionals moeten 

beschikken over een sterke persoonlijke identiteit om zo van rol en positie te kunnen wisselen en 

tegelijkertijd zichzelf te blijven én het belang van het collectief in het oog te houden. Op het moment 

dat de ervaringswerker ervoor kiest om zich in de ondersteunende rol verder te ontwikkelen lijkt bij 

de ervaringswerker een identiteitsverandering in dezelfde richting nodig te zijn.  

9.2 Hoe verhouden deze conclusies zich tot de theoretische context?  

Hieronder wordt gekeken hoe de empirische resultaten zich verhouden tot de theoretische concepten  

participatie, empowerment en professionaliteit.  

Participatie en empowerment 

Organisaties in zelfbeheer blijken in eerste instantie de enabling niches (Regenmortel T. v., 2011, p. 

17) te zijn die het empowerment van de deelnemers bevorderen. Kernaspect van empowerment is 

participatie, participatie dient hierbij steeds bij te dragen aan het versterkingsproces van de 

betrokkenen. Centraal staat regie over of greep krijgen op het eigen leven door het verwerven van 

meer controle en kritisch inzicht in eigen omgeving (zicht op en toegang tot steun- en hulpbronnen) 

(Regenmortel T. v., 2011). In organisaties in zelfbeheer  wordt dit zichtbaar in de groei van 

zelfvertrouwen en talentontwikkeling van de deelnemers, in het vervullen van (leiderschaps-) rollen, 

de ruimte om eigen keuzes en fouten te kunnen maken en het  leren aanvaarden en aanspreken van 

wederzijdse steun en hulpbronnen. 

De bij ons onderzoek betrokken organisaties in zelfbeheer zijn te plaatsen in de participatieve vorm 

van zelfbeheer (Segal et al., 2013) en bevinden zich daarmee op een hoge trede van de 

participatieladder (Pretty, 1995 in Jacobs, 2005): interactieve participatie of samensturing (Huber & 

Bouwes, 2011). Zij bieden deelnemers een grote mate van zelfstandigheid binnen een 

samenwerkingsverband met professionals en een moederorganisatie. Aangetoond is dat het 

gelijkwaardig participeren in de samensturing tot empowerment leidt en tegelijk ook een voorwaarde 

is voor het empowerment van de deelnemers (Segal, Silverman, & Temkin, 2013; Regenmortel T. v., 

2011). Echter uit ons onderzoek blijkt dat de structuren en roldynamiek die binnen de samensturing 
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vorm krijgen steeds het risico in houden, dat de organisaties op een lagere trede op de 

participatieladder belanden. Zij dreigen een hiërarchisch georganiseerde organisatie in zelfbeheer te 

worden, waarin de cliëntbestuurders meer macht hebben dan de deelnemers en daarbij teruggrijpen 

op een autoritaire of directieve leiderschapsstijl en bureaucratische structuren. Hoewel in eerste 

instantie met collectieve sturing klassieke systeemstructuren worden uitgedaagd (MacNeil & Mead, 

2005) blijkt binnen de leefwereld van de zelfbeheerde organisatie de neiging om terug te vallen op die 

klassieke structuren duidelijk aanwezig. Daarmee wordt de bestaansreden van organisaties in 

zelfbeheer bedreigd.  

Waarden en empowerment 

De waarden gelijkheid en gelijkwaardigheid, veiligheid en collectieve verantwoordelijkheid geven 

richting en doelen aan van de samensturing. Tegelijkertijd geven zij ook de grenzen aan. Het 

empowerment van een persoon , groep of organisatie mag niet het empowerment belemmeren van 

andere personen, groepen of organisaties (Regenmortel T. v., 2011, p. 14). In termen van de waarden 

van zelfbeheer: wanneer vrijheid leidt tot ongelijkheid dient er ingegrepen te worden.  

De vraag is wie in organisaties in zelfbeheer deze begrenzing vorm geeft. Uit ons onderzoek is gebleken 

dat de professionals dit als hun voornaamste taak zien. Zij noemen dat ‘bewaken van zelfbeheer’. In 

eerste instantie wordt door de professionals daarmee bedoeld het bewaken van de groepsdynamische 

processen ten behoeve van het empowerment van de deelnemers. Met de groei van deelnemers in 

formele leiderschapsrollen is een extra dimensie toegevoegd aan dit bewaken. Professionals dienen 

enerzijds het empowerment van de ervaringswerker te bevorderen en anderzijds ervoor te waken dat 

diens handelen begrenst wordt indien dit het empowerment van andere deelnemers belemmert. In 

ons onderzoek wordt duidelijk dat alle professionals aan het experimenteren zijn met deze complexe 

taak.   

Opmerkelijk is dat de professionals ter begrenzing van ‘disempowerend gedrag’ van ervaringswerkers 

onder andere gebruik maken van strategieën, die overeenkomen met een ander kernaspect van 

empowerment: het gebruik maken van het insidersperspectief (Regenmortel T. v., 2011, p. 19). Zij 

stimuleren ervaringswerkers verbinding aan te gaan met en verbanden te leggen tussen elkaars 

ervaringskennis en levensverhalen. De professionals begrenzen dus ‘disempowerend’ gedrag door het 

empowerment van de  deelnemers te bevorderen. Met andere woorden: zij stimuleren 

ervaringswerkers anders om te gaan met hun vrijheid en macht. De professionals buigen daarmee de 

notie van autonomie, begrepen als onafhankelijk en los van sociale verbanden om in autonomie in 

verbondenheid of relationele autonomie. Formele en informele leiders worden door hen ‘strategisch’ 

beïnvloed om hun kracht en toegenomen macht in te zetten ten behoeve van de samenredzaamheid 

(Regenmortel T. v., 2011) van de groep. Tegelijkertijd stimuleren de professionals de deelnemers hun 

vrijheid te nemen en hun kracht in te zetten, waardoor zij de interactie  tussen deelnemers en 

ervaringswerkers van ‘twee kanten’ beïnvloeden.  
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Professionaliteit in de samenwerking met de ervaringswerker 

In de samenwerking met ervaringswerkers beoefenen professionals een combinatie van verschillende 

aspecten van professionaliteit. Zij handelen vanuit de democratische professionele logica die ervan 

uitgaat dat het ‘de gemeenschappelijke taak is van professionals, cliënten, beleidsmakers en managers 

om een permanente dialoog gaande te houden’ (Tonkens, 2006: 193). In gesprek gaan, spanningen en 

onderliggende motieven bespreekbaar maken in gelijkwaardigheid is hun eerste principe. De 

ervaringskennis van de deelnemers wordt door hen als een belangrijke kennisbron gezien, maar het 

goed gebruik maken ervan in de samenwerking met de ervaringswerkers is nog geen 

vanzelfsprekendheid. Niet als het gaat om gereflecteerde (ervarings-)kennis. Wel zijn de professionals 

continu bezig om zich te verhouden tot de verschillende verhalen, werkelijkheden en logica’s van de 

ervaringswerkers en deze te integreren in de samenwerking. Zij zorgen ervoor dat er de 

conversatieruimte ontstaat waarin een relatieve, diverse, meerzijdige, in plaats van een eenzijdig door 

aanbieders opgelegde norm voor kwaliteit van leven ontstaat , uitgaande vanuit de belevingswereld 

van alle betrokkenen. Zo wordt middels co-creatie praktische kennis (phronesis) ontwikkeld (Huber, 

Lochtenberg, & Stam, 2012; Gadamer, 1960).  

De praktische kennis die zo ontstaat is veelal impliciete kennis. Voor de ontwikkeling van 

ervaringswerkers van hun leiderschapsrol naar een ondersteunende rol blijkt het noodzakelijk dat deze 

praktische kennis expliciet wordt. Daarvoor is reflectie nodig. Professionals oefenen met belichaamde 

professionaliteit (Laan, Leren van gevallen. Over het nut van de reconstructie van casuïstiek voor 

praktijk en wetenschap., 1995) en dubbele reflexiviteit (Smaling, 2008) . Dit doen zij door ook zichzelf 

, de eigen wereld in te brengen, zo het aansluiten bij de levensgeschiedenis van elkaar te bevorderen 

en door de reflectie daarover te stimuleren. Veelal gebeurt dat niet in georganiseerde intervisie 

bijeenkomsten, maar tijdens de samenwerking of direct naar aanleiding van een incident of conflict in 

de vorm van ´reflection on action´ (Schön, 1983)  .  

Politieke en morele verantwoordelijkheid 

De professionals in ons onderzoek nemen de politieke verantwoordelijkheid (Dzur, 2004) om de 

(interactieve) participatie van deelnemers te bevorderen en te bewaken. En zij dragen bij aan het de 

arbeidsintegratie van mensen met (grote) afstand tot de arbeidsmarkt door ervaringswerkers als 

gelijkwaardige collega’s te zien en te ondersteunen in hun ontwikkeling als werker. De professionals 

gedragen zich ook nadrukkelijk als ‘morele actoren’ (Durkheim aangehaald in Houten, 2008) , die de 

waarden solidariteit en  sociale cohesie uitdragen. Daarbij gebruiken zij ook en juist vaak andere 

(strategische) middelen dan de dialoog.  

Geconcludeerd kan worden dat de rol van de professionals net zo min scherp omlijnd is als de rol van 

de ervaringswerkers. Deze professionals nemen de rol aan die zij in de relatie met de ervaringswerker 

in de context van de groep op dat moment nodig achten. Nodig achten om de waarden van zelfbeheer  

te bewaken. De samenwerking van professional en ervaringswerker is dus een gezamenlijk leer- en 

ontwikkelproces.  
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9.3 Aanbevelingen 

In ons onderzoek is gebleken dat zowel professionals als ervaringswerkers nog volop en ook 

verdienstelijk aan het experimenteren zijn met hun samenwerking in een organisatie in zelfbeheer. In 

het samenwerken ontstaat de kennis en kunde die nodig is om te excelleren. Het onderzoek heeft de 

uitwisseling van de werkers uit de verschillende organisaties gefaciliteerd. Door die uitwisseling is de 

gezamenlijke kennis vergroot. Daarom zijn de aanbevelingen hieronder gericht op het verder 

faciliteren van de uitwisseling van professionals en ervaringswerkers van vergelijkbare organisaties in 

zelfbeheer in Nederland.  

9.3.1 Verder onderzoek 

De ontwikkelingen en het leerproces in de samenwerking van professionals met ervaringswerkers gaat 

door en zouden gemonitord moeten worden, teneinde de kennis over de effecten van  hun 

handelingsrepertoire te vergroten. In de exemplarische fase van het onderzoek kunnen 

handelingsalternatieven die in de groepsbijeenkomsten besproken zijn uitgeprobeerd worden. Daarna 

zouden de deelnemers weer bij elkaar moeten komen om hun ervaringen met elkaar uitwisselen, 

erover te reflecteren en handelingsalternatieven bijstellen.  

9.3.2 Tandem-ontwikkeltraject 

Ervaringswerkers en professionals zouden deel kunnen nemen aan een cursus of ontwikkeltraject voor 

professionals en ervaringswerkers van organisaties in zelfbeheer, waarbij zij hun samenwerking verder 

kunnen exploreren. Vanuit de WMO werkplaats Amsterdam, team herstelgericht outreachend werken  

is een dergelijk tandem-ontwikkeltraject voor professionals en ervaringswerkers, werkzaam als docent 

of trainer een keer als pilot uitgevoerd. Een zelfde traject voor tandem werkers in zelfbeheer zou als 

vervolg aangeboden kunnen worden en, wederom, gecombineerd kunnen worden met monitoring 

door medewerkers van de WMO werkplaats.  

9.3.3 Intervisie  

In ons onderzoek was te zien dat de professionals en ervaringswerkers door met elkaar in gesprek te 

gaan met elkaar en van elkaar leerden. Aanbevolen wordt om met een zekere regelmaat intervisie- of 

themabijeenkomsten in homo- of heterogene groepen te organiseren.  

9.3.4 Landelijke belangengroep 

Gezien de waarde maar ook de kwetsbaarheid van organisaties in zelfbeheer in de context van de 

ontwikkelingen in de samenleving, in de zorg(instellingen) en op gebied van het beroep van de sociale 

professional en de ervaringswerkers lijkt een landelijke belangengroep nuttig. Als belangengroep zou 

je sterker je identiteit als zelfbeheerde organisatie kunnen bewaken en door ontwikkelen. 
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10 Reflectie op het onderzoek 

In deze reflectie blik ik terug op het onderzoeksproces, waarbij ik de kernaspecten van de responsieve 

evaluatie als leidraad neem en sluit ik af met mijn rol als onderzoeker in dit proces.  

Emergent onderzoeksproces  

Exemplarisch en responsief handelingsonderzoek vormt een voorbeeld van een interactieve en 

participerende  onderzoeksbenadering. Centraal in responsief handelingsonderzoek staat de dialoog 

tussen belanghebbenden die een middel vormt om de thema’s van betrokkenen te articuleren en uit 

te diepen (Abma & Widdershoven, 2006). De werkwijze is daarbij ontwikkelend; dat wil zeggen dat het 

design geleidelijk ontstaat in conversatie met partijen, en dat dataverzameling en analyse elkaar steeds 

afwisselen en sturen.  In methodologisch opzicht betekent deze werkwijze dat het onderzoeksontwerp 

zich geleidelijk ontwikkelt in samenspraak met belanghebbenden (Abma, Bos, & Meininger, 2011). 

Vooraf kan in het onderzoeksplan wel globaal worden aangegeven welke partijen en 

onderzoeksactiviteiten gepland worden. Echter de variabelen worden nog niet van tevoren benoemd. 

Participatie van de deelnemers maakt een open, inductieve wijze van dataverzameling noodzakelijk en 

mogelijk tegelijkertijd.  Dit gegeven werd zichtbaar in de stappen van het onderzoeksproces, zoals in 

de methodologische verantwoording in deel I en in deel II, de empirische resultaten is beschreven. 

Inductieve wijze van dataverzameling leidt tot verrassingen 

In het onderzoeksplan is een aantal thema’s beschreven die naar verwachting aan de orde zouden 

komen in de gesprekken met de respondenten. Met het verzamelen van verhalen werd de richting van 

het vraagstuk en de probleemstelling langzaamaan concreter en duidelijker. Nieuw waren de kwesties 

rondom hiërarchische structuren en de rolontwikkeling van de deelnemers naar ervaringswerker en 

de effecten daarvan op de samenwerking binnen zelfbeheer. Waarden kwamen in de themafase niet 

aan de orde en werden door ons bewust aan de orde gesteld aan het begin van de groepsgesprekken. 

In de kristallisatiefase werd de vraag naar de samenwerking van professionals met ervaringswerkers 

minder expliciet gethematiseerd dan verwacht.  Ervaringswerkers spraken vooral over de spanningen 

die zij ervoeren in de samenwerking met andere ervaringswerkers en deelnemers. En ook sommige 

professionals moesten herhaaldelijk uitgenodigd worden om zich uit te spreken over hun 

verwachtingen ten aanzien van ervaringswerkers, voordat zij dit onderwerp expliciet aan de orde 

stelden. In plaats van de begrippen herstel en herstelondersteuning werd door de respondenten 

voornamelijk het begrip empowerment gebruikt.  

Analyse en validatie van de data 

Ten behoeve van het ordenen en interpreteren van de data maakte ik gebruik van literatuur over de 

genoemde thema’s. De literatuur hielp me enerzijds om sommige verschijnselen een naam te geven, 

anderzijds verleidde de literatuur me om de data van buitenaf (deductief) te verklaren. Mijn eerste 

thesisbegeleider stimuleerde mij hierin. Echter In gesprekken met mijn onderzoeksteam werd ik steeds 

weer ‘terug gefloten’ naar het inductief analyseren van de data. Alle verzamelde data werden in de 

onderzoeksgroep besproken, geïnterpreteerd en geanalyseerd (onderzoekers-check).  

De validiteit van de (analyse van) de data werd gedurende het onderzoeksproces bevorderd 

doormiddel van ‘memberchecking’. The credibility of interpretations in the eyes of stakeholders as a 

validation strategy requires that respondents receive interpretations of (group) interviews with the 

question if they recognise the analysis (so called ‘member check’) (Meadows & Morse, 2001, 

aangehaald in Abma, 2005, p. 280).  Membercheck vond plaats vanaf het eerste contact met de 



 

     101 

respondenten, zoals in het hoofdstuk methodologische verantwoording is te lezen. De 

validatiebijeenkomst naar aanleiding van het concept onderzoeksrapport diende behalve als 

‘memberchecking’ tevens ook als een voortzetting/ verdieping van de dialoog.  

Empowerment door het werken met homogene groepen 

Belangrijke reden voor het werken in eerst homogene groepen voordat de twee groepen bij elkaar 

gevoegd worden is het verschil in macht of vaardigheden te overbruggen. 

Het was duidelijk te merken dat ondersteuners en ervaringswerkers elkaar waarderen en vertrouwelijk 

met elkaar omgingen. De ondersteuners benadrukken het belang van gelijkwaardigheid in de relatie 

met de deelnemers en ervaringswerkers en lieten deze houding ook duidelijk zien. Andersom gingen 

ook de ervaringswerkers met respect om met de ondersteuners, ook zij toonden een gelijkwaardige 

houding – er leek geen noodzaak aanwezig om ‘de macht der onderdrukten’ (Freire, 1974 ) te laten 

spreken.  

Een belangrijk verschil tussen ondersteuners en ervaringswerkers was wel, dat er bij de ondersteuners 

een paar zeer spraakzame , verbaal sterke en gedreven sprekers zaten. De ervaringswerkers hadden 

een iets rustiger tempo en spraken bedachtzamer. Ook moesten de ervaringswerkers, met name één 

van de drie, telkens uitgenodigd en gestimuleerd worden om te vertrouwen op de eigen expressie 

vaardigheid. Bij doorvragen wist hij heel goed te verwoorden waar het hem om ging.  Andersom 

konden de ondersteuners in de homogene groep vrijuit spreken en hun vragen en twijfels uiten, zonder 

bang te zijn de deelnemers te kwetsen. Door met elkaar te delen, samen te duiden en er andere 

woorden aan te geven, en ook door de samenvatting van de gespreksleiders, werden hun opmerkingen 

bespreekbaar gemaakt. Hierin werd het belang van het werken met homogene groepen duidelijk. Zo 

kon eerst empowerment plaats vinden binnen de groep , zodat er in de dialoog met de andere partij 

de opvattingen al geformuleerd waren. 

Beperkingen 

Beperkingen van de responsieve benadering zijn erin gelegen dat deze afhankelijk is van de bereidheid 

van partijen om betrokken te zijn en macht te delen (Abma, Bos, & Meininger, 2011). In ons geval was 

de bereidheid van de professionals om mee te werken groot. De deelnemers die aanwezig waren 

wilden graag betrokken zijn en de macht delen.  

Een andere beperking is dat thema’s die voor de participant ten tijde van het gesprek niet relevant of 

urgent zijn niet uitgediept worden (Abma, Bos, & Meininger, 2011). Deze beperking heb ik tijdens de 

themamiddag ervaren. De samenwerking van ervaringswerker en professional en de wederzijdse 

waardering en de wederzijdse  rolverwachtingen had ik graag verder uit willen diepen.  

Een beperking die ook speelde, was dat de manier waarop wij het georganiseerd hadden betekende 

dat de deelnemers moesten reizen en vervolgens een lange middag geconcentreerd in gesprek gaan. 

Voor een ervaringswerker van vriendenhuis Velp en voor een van het zorghotel was dat een te hoge 

drempel om mee te gaan. Doormiddel van werkbezoek en het consultgesprek hebben we deze 

ervaringswerkers wel kunnen spreken.  

In een vervolgonderzoek zouden eventuele groepsbijeenkomsten laagdrempeliger gemaakt kunnen 

worden, korter van duur, frequenter en mogelijk roulerend telkens in één van de voorzieningen. Ook 

zou dan per keer een thema uitgediept kunnen worden, waaronder mogelijk ook de samenwerking 

van professional met ervaringswerker. Immers in de validatiebijeenkomst bleek dat sommige 

deelnemers er inmiddels wél over nagedacht hadden en het een interessant onderwerp vonden. 
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Beïnvloeding van de praktijk 

Een belangrijk kenmerk van handelingsonderzoek is de beïnvloeding van de praktijk. Al in de themafase 

werd duidelijk dat met dit onderzoek de praktijk beïnvloed werd. Inzichten die ik op had gedaan over 

de betekenis van de hiërarchische structuur in het vriendenhuis Velp gebruikte ik tijdens het 

consultgesprek met de professional en ervaringswerkster van het zorghotel pit-stop. Gevolg was dat 

de ervaringswerkster de dag na het gesprek een paar stappen heeft gezet om de gebruikelijke structuur 

in het zorghotel te doorbreken: zij besloot die dag niet in het kantoor te gaan werken, maar de gehele 

dag in de gemeenschappelijke ruimtes met de gasten en vrijwilligers door te brengen. Zij berichtte 

achteraf, dat zij ontzettend goede gesprekken had met de vrijwilligers en weer helemaal voelde 

waarom zij het werken in het zorghotel zo leuk vond. Later heeft zij haar inzichten samen met de 

professional bespreekbaar gemaakt zowel in de kerngroep als ook in de deelnemersvergadering.  

Tijdens de themamiddag verwierven de deelnemers nieuwe inzichten over oplossingsstrategieën en 

sommigen gingen met deze ideeën aan de slag in hun voorziening. Daarover werd tijdens de 

validatiebijeenkomst verteld.  

Helaas was in het kader van dit onderzoek geen tijd en ruimte om met de respondenten nieuwe 

handelingsscripts te ontwikkelen en de uitvoering daarvan in de verschillende praktijken te monitoren.  

Generaliseerbaarheid 

In eerste instantie zijn de resultaten van het onderzoek van betekenis voor de deelnemers aan het 

onderzoek. Alle deelnemers vonden het frappant dat de thema’s die in hun organisaties speelden ook 

in de andere voorzieningen aan de orde waren. De uitwisseling met elkaar en reflectie op de thema’s 

als ook de oplossingsstrategieën die de verschillende deelnemers met elkaar deelden bleken de 

betrokkenen te inspireren om actief en op nieuwe, andere manieren aan de slag te gaan met de 

problemen omtrent de structuren roldifferentiatie, machtsongelijkheid, en ‘anders omgaan met 

macht’.  

De reactie van enkele van de deelnemers aan de validatiebijeenkomst was dat het onderzoeksrapport 

precies weergaf wat er speelt in zelfbeheer en dat het daarom zeer geschikt was voor professionals 

die in organisaties in zelfbeheer zouden willen werken.  Deze reacties kunnen erop wijzen dat er sprake 

is van receptieve generalisatie en responsieve of participatieve generalisatie. Vermoedelijk is een klein 

aantal resultaten ook geschikt voor exemplarische generalisatie, in ieder geval voor beginnende 

organisaties in zelfbeheer in gelijke condities.  

Tot slot: de rol (ontwikkeling) van de onderzoeker 

Voor mij was dit onderzoek een uitdaging om meerdere redenen. Ten eerste was dit een opdracht 

vanuit de Wmo- werkplaats en zou ik samen werken met mijn opdrachtgever, een ervaren 

onderzoeker.  Ik twijfelde of ik erin zou slagen om het ‘mijn’ onderzoek te laten worden. Echter mijn 

opdrachtgever en collega gaf mij van begin af aan ruimte en waardering voor mijn eigen inbreng.  

Samen met de derde medeonderzoekster werden wij een onderzoeksteam dat nadrukkelijk 

samenwerkte in de vorm van co-creatie.   

Ten tweede vreesde ik de rol van exploratief onderzoeker niet goed te kunnen innemen door mijn 

ruime ervaring als ondersteuner van organisaties in zelfbeheer.  Ik vreesde vooringenomen te zijn en 

me niet te kunnen laten verrassen door de kennis die ik op zou doen. Het tegendeel bleek echter het 

geval, zoals uit een aantekening in mijn onderzoeksdagboek naar aanleiding van ons werkbezoek aan 

Vriendenhuis Velp blijkt:  
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Dit bezoek heeft mijn blik op organisaties in zelfbeheer verruimd. Ik was me er niet van bewust dat ik 

de interactiestructuur (kerngroep en deelnemersvergadering) en de daarmee samengaande 

roldifferentiatie en hiërarchische ordening  als vanzelfsprekend in mijn denkkaders had geplaatst. Deze 

ervaring zorgde voor de bewuste ‘kortsluiting in het denken’ (Seel, 2006) , zonder dit voorbeeld was 

‘het omdenken’ , minder snel op gang gekomen.  

Dit was mijn eerste ervaring met inductief kennis verwerven in het kader van exploratief onderzoek, 

mijn rol  veranderde van ‘impliciet weten hoe het werkt in zelfbeheer’ naar de rol van onderzoeker van 

‘expliciet onzeker weten’. Een rol die mij veel ruimte bood om nieuwe inzichten te verwerven. Maar 

ook een rol die mij menigmaal tot vertwijfeling bracht omdat de onzekerheid de overhand nam.  
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feedback. Dank aan Annemie voor het controleren van de thesis op de Nederlandse taal en aan Henrike 

voor het corrigeren van de Engelse tekst.  

Mijn partner Roy wil ik danken dat hij bijna drie jaar lang alle stressgedrag van mij heeft verdragen, me 

probeerde te steunen waar dat mogelijk was en ook bereid was af en toe mee te denken, wanneer ik 

weer eens in een impasse zat.    

  



 

     104 

11 Bibliografie 

Abma, T., & Widdershoven, G. (2006). Responsieve methodologie: Interactief onderzoek in de praktijk. 

den Haag: Lemma. 

Abma, T., & Widdershoven, G. (2006). Responsieve methodologie: Interactief onderzoek in de praktijk. 

den Haag: Lemma. 

Abma, T., Bos, G., & Meininger, H. (2011). Perspectieve in dialoog. Responsieve evaluatie van beleid 

voor mensen met verstandelijke beperking en hun omgeving. NTZ, 70-87. 

Baur, V., Elteren, A., Abma, T., & Nierse, C. (2010). Dealing with distrust and power dynamics: 

asymmetric relations among stakeholders in responsive evaluation.,. Evaluation, 16(3), 233-

248. 

Bersselaar, V. v. (2009). Bestaansethiek, normatieve professionalisering en de ethiek van identiteits, 

levens- en zingevingsvragen. Amsterdam: SWP Amsterdam. 

Blok, G. (2004). Baas in eigen brein. Antipsychiatrie in Nederland 1965-1985. Amsterdam: Nieuwezijds. 

Boevink, W., Plooy, A., & Rooijen, S. v. (2006). Herstel, empowermenten ervaringsdeskundigheid. 

Amsterdam: uitgeverij SWP Amsterdam. 

Boog, B. (2007). Handelingsonderzoek of Action Research. KWALON 34, jaargang 12, nr 1, pp 13-19. 

Boog, B. (2008). Exemplarisch handelingsonderzoek, een methodologie voor meester-professionals. In 

G. Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde, & Y. Zomer, Goed werk. Verkenningen van normatieve 

professionalisering (pp. 240-251). Amsterdam: SWP. 

Boumans, J., Muusse, M., Planije, M., & Tuynman, M. (2012). Nu leef je zelf! Een onderzoek naar 

zelfbeheer in de maatschappelijke opvang. Utrecht: Trimbosinstituut. 

Boutellier, H. (2011). De improvisatiemaatschappij, over de sociale ordening van een onbegrensde 

wereld. den Haag: Boom Lemma. 

Brinkman, F. (1998). Clienten zelf-organisaties en hun professionele ondersteuning. Handboek 

dagbesteding, A6450 1-25. 

Brown, L. (2005). Making it sane: the participation benefits of consumer-rum organizations. Wishita 

USA: Wishita State University. 

Brown, L., & Lucksted, A. (2010). Theoretical Foundations of Mental Health Self-Help. In L. Brown, & S. 

Wituk, Mental Health Self-Help. (pp. chapter 2 pp 19-38). USA: Springer Science+Business 

Media. 



 

     105 

Bryman, A. (2008). Social Research Methods. USA, London, Asia, India: SAGE Publications. 

Christens, B. (2012). Toward Relational Empowerment. American Journal of Community Psychology, 

pp. 50 , 114/128. 

Coenen-Hanegraaf, M., Valkenburg, B., Ploeg, B., & Coenen, H. (1998). Begeleid werken, Theorie en 

methodiek van de Individuele Vraaggerichte Benadering. Utrecht: Jan Arkel. 

Croft, B. (2012). The relationational organisation in practice: An organisational analysis of Second Story 

Respite House. Human Services Research Institute, Draft. 

Duyvendak, J., Hoijtink, M., & Tonkens, E. (2009). Post Patients Perspectives. User-based logics and the 

never ending inequality between users and professionals. In U. (. Otto, Evidence based 

practice: Modernising the Knowledge Base of Social Work? (pp. pp. 31-45). Budrich: Unipress. 

Dzur, A. (2004). Democratic Professionalism: Sharing Authority in Civic Life. The Good Society, volume 

13, No. 1, 6-14. 

Ewijk, H. v. (2006). De WMO als instrument in de transformatie van de welvaartsstaat en als impuls 

voor vernieuwing van het sociaal werk. Sociale interventie, vol.3, pp.5-16. 

Freire, P. (1974 ). Pedagogie van de onderdrukten. Baarn: Anthos. 

Gadamer, H. (1960). Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. 

Tübingen: Mohr. 

Geertz, C. (1973, januari 24). Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture. In C. Geertz, 

The interpretation of cultures. Selected essays by Clifford Geertz (pp. 3-31). Neuw York: Basic 

Books, Inc., Puhlishers. 

GGz Nederland. (2010). Agenda Inzet Ervaringsdeskundigheid. Utrecht: GGz Nederland. 

Giddens, A. (2009). Sociology. Cambridge: polity press 6de editie. 

Goffman, E. (1961). Totale instiituties. Rotterdam: Nigh&Van Ditmar. 

Haaster, H. v. (1991). Wartaal. Een onderzoek naar methoden van competentieverhoging in de 

geestelijke gezondheidszorg. Amsterdam: Thesis Publishers. 

Haaster, H. v. (2001). cliëntenparticipatie. Bussum: Coutinho. 

Haaster, H. v., & Vesseur, J. (2001). Door cliënten gestuurd. Onderzoek naar cliëntgestuurde projecten 

in Nederland. . Amsterdam: IGPB. 



 

     106 

Haaster, H. v., Hiddajatoellah, D., Karbouinaris, S., & Wilken, J. (2013). Kaderdocument 

Ervaringsdeskundigheid, 3de versie. Utrecht: Instituut voor GebruikersParticipatie en Beleid, 

Hogeschool Utrecht. 

Hart, H. '. (2005). Soorten van onderzoek: de grote parade. In H. '. Hart, H. Boeie, & J. Hox, 

Onderzoeksmethoden (pp. 83-92). Amsterdam: Boom. 

Hermans, K., Coster, I. d., & Audenhove, C. V. (2007). Laagdremplige opvang van thuislozen. 

Antwerpen, Apeldoorn: Garant. 

Hoof, F. v., Geelen, K., Rooijen, S. v., & Weeghel, J. v. (2004). Meedoen. Maatschappelijke 

ondersteuning van mensen met psychische handicaps. Monitorrapportage 

vermaatschappelijking. Utrecht: Trimbos instituut. 

Hoorn, E. v. ( 2003). De kleine zelfbeschikking en de herovering van de vraagsturing. Amsterdam:: IGPB. 

Houten, D. v. (2005). Ervaringsdeskundigheid als beleidsparadox. In H. v. Haaster, & Y. Koster-Deese, 

Ervaren en weten (pp. 47-59). Utrecht: Van Arkel. 

Houten, D. v. (2008). Professionalisering: een verkenning. In G. Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde, & Y. 

Zomer, Goed werk (pp. 16-35). Amsterdam: SWP. 

Houweling-Meijers, O., & Visser, K. (2005). Sociale agogiek, systeemgerichte beleidsontwikkeling. 

Assen: Van Gorcum. 

Huber, M., & Bouwes, T. (2011). Samensturing in de Maatschappelijke Opvang. De tegenstelling 

voorbij. Movisie: Utrecht. 

Huber, M., Lochtenberg, M., & Stam, M. (2012). Supporting trialogical innovation. Amsterdam: 

Hogeschool van Amsterdam. 

Hunsche, P. (2008). de strijdbare patiënt, van gekkenbeweging tot cliëntenbewustzijn, protretten 1970-

2000. Haarlem: het dolhuys. 

Jacobs, G. (2005 ). Participatie en empowerment in de gezondheidsbevordering. Professionals in de 

knel tussen ideaal en praktijk? Tijdschrift Sociale Interventie, 29-39. 

Jacobs, G. (2008). De professional in de knel? In G. Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde, & Y. Zomer, Goed 

werk. Verkenningenvan normatieve professionalisering (pp. 36-51). Amsterdam: SWP. 

Kal, D. (2001). Kwartiermaken, ruimte maken voor mensen met een psychiatrische achtergrond. 

Amsterdam: Boom. 



 

     107 

Kreek, M. d., Diekman, W., & Vels, M. v. (2014). Praktijkgericht onderzoek als een van de 

gereedschappen van de Master Social Work. In C. Dijkum, & L. Tavecchio, Praktijkonderzoek in 

ontwikkeling - Nieuwe inzichten en voorbeelden (p. 133/146). Den Haag: Boom Lemma. 

Kunneman, H. (1983). Habermas' theorie van het communicatieve handelen, een samenvatting. 

Amsterdam: Boom. 

Kwakman, K., & Schilder, L. (2005). Het versterken van professionele identiteit door leren in 

gemeenschappelijkheid. Sociale Interventies, 17-27. 

Kwekkeboom, M. (2010, november 3). Openbare Les Lectoraat. De verantwoordelijkheid van de 

mensen zelf, de (her)verdeling van de taken rondom zorg en ondersteuning tussen overheid en 

burgers en de betekenis daarvan voor de professionele hulpverlening. Amsterdam: Hogeschool 

van Amsterdam. 

Kwekkeboom, R. (2001). Zo gewoon mogelijk, een onderzoek naar draagvlak en draagkracht voor de 

vermaatschappelijking in de geestelijke gezondheidszorg. den Haag: SCP. 

Laan, G. v. (1994). Legitimatieproblemen in het Maatschappelijk Werk. Amsterdam: SWP. 

Laan, G. v. (1995). Leren van gevallen. Over het nut van de reconstructie van casuïstiek voor praktijk en 

wetenschap. Utrecht: Universiteit van Utrecht. 

Lange, R. d., Schuman, H., & Montesano Montessori, N. (2011). Praktiijkgericht onderzoek voor 

reflectieve professionals. Antwerpen Apeldoorn: Garant. 

Lochtenberg, M. (2013). (Hoe) Gaat dat samen dan? Een meervoudig perspectief op de ontwikkeling 

van zelfbeheer in de maatschappelijke opvang. (masterthesis). Amsterdam: Hogeschool van 

Amsterdam. 

MacNeil, C., & Mead, S. (2005). ‘Peer Support: A Systemic Approach’,(2005). Opgehaald van 

Mentalhealthpeers: www.mentalhealthpeers.com/pdfs/PeerSupportSystemicApproach.pdf, 

bezocht 21-04-2014 

Maso, I., & Smaling, A. (2004). Kwalitatief onderzoek: praktijk en theorie. Amsterdam: Boom. 

Migchelbrink, F. (2013). Handboek praktijkgericht onderzoek. Zorg, welzijn, wonen en werken. 

Amsterdam: SWP. 

Plooy, A. (2007, mei 10). Lezing, Tranzo zorgsalon. Participatie en ervaringsdeskundigheid van clienten 

in de GGz. Tilburg: Tranzo-Universiteit van Tilburg. 

Regenmortel, T. v. (2009). Empowerment als uitdagend kader voor sociale inclusie en moderne zorg. 

Journal of Social Intervention: theoy and practice, vol. 18, 22-42. 



 

     108 

Regenmortel, T. v. (2011). Lexicon van Empowerment. Utrecht: Marie Kamphuis Stichting. 

Rijksoverheid. (2015, maart 29). www.rijksoverheid.nl. Opgehaald van Wet maatschappelijke 

ondersteuning : http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-

thuis/wmo-2015 

Robeyns, I. (2005, maart). The Capability Approach, a theoretical survey. Journal of Human 

Management, p. Vol 6: No 1. 

Rotmans, J. (2012). In het oog van de orkaan. Nederland in transitie. Boxtel: Aenas. 

Scharmer, O. (2008). Uncovering the blind spot of leadership. . KWALON, 52-59. 

Scharwächter, W. (2007). De ‘Eén en één is drie’-methode: synthese van twee 

onderzoeksbenaderingen. KWALON, jrg 12, Nr.3; pp 33-39. 

Schön, D. (1983). Implications for the Professions and Their Place in Society. In D. Schön, The reflective 

practitioner. How Professionals Think in Action. (pp. 287-307). New York: Bbooks. 

Seel, R. i. (2006). Emergence in Organisations, the nature of emergence. 

Segal, S., Silverman, C., & Temkin, T. (2013). Are All Consumer-Operated Programs Empowering Self-

Help? Social Work in Mental Health, 1-15. 

Senge, P. (1992). De vijfde discipline, de kunst & praktijk van de lerende organisatie. Schiedam: 

Scriptum Books. 

Sennet, R. (2010). De mens als werk in uitvoering. Amsterdam, : Boom. 

Smaling, A. (2008). Reflectie en normatieve professionaliteit. In G. Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde, & Y. 

Zomer, Goed werk. Verkenningen van normatieve professionalisering. (pp. 52-67). Amsterdam: 

SWP. 

Smaling, A. (2009). Generaliseerbaarheid van kwalitatieve onderzoeksresultaten. KWALON, 5-16, 42. 

Smith, M. K. (Revised by Rombout van den Nieuwenhof, 20‐9‐2011. (pp. 1-9)). 'Chris Argyris: theories 

of action, double‐loop learning and organizational learning', The encyclopedia of informal 

education,.  

Staa, A. v., & Evers, J. (2010 ). 'Thick analysis': strategie om de kwaliteit van kwalitatieve data-analyse 

te verhogen. KWALON. 

Stam, M. (2013 ). Lectorale rede. Hogeschoopl van Amsterdam. Kenniscentrum domein maatschappij 

en recht. Het belang van onzeker weten. Over de revisie van de verzorgingsstaat. Amsterdam: 

Amsterdam University Press. 



 

     109 

Tew, J. (2006). Understanding power and powerlessness: Towards a Framework for Emancipatory 

Practice in Social Work. Journal of Social Work, 6: 33. 

Tonkens, E. (2006). Het democratisch tekort van vraagsturing. Beleid en Maatschappij:, 33, (3):186-

195. 

Tonkens, E. (2009 ). Mondige burgers, getemde professionals. Marktwerking en professionaliteit in de 

publieke sector. (Herziene en uitgebreide druk.). Amsterdam: Van Gennip. 

Vincke, J. (2007). Sociologie. Een klassieke en hedendaagse benadering. Gent: Academia Press. 

Ware, N., Hopper, K., Tugenberg, T., Dickey, P., & Fisher, D. (2007). Connectedness and citizenship: 

redefining social integration. Psychiatric Services, 58: 469-474. 

Weeghel, J. v. (2010). Verlangen naar volwaardig burgerschap; maar wat doen we in de tussentijd? 

Oratie . Tilburg: Universiteit Tilburg. 

Wierdsma, A., & Swieringa, J. (2011). Lerend organiseren en veranderen. Als meer van hetzelfde niet 

helpt. Groningen/ Houten: Noordhoff. 

WRR. (2004). Bewijzen van goede dienstverlening. Amsterdam: Amsterdam University Press: 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Opgehaald van Wetenschappelijke Raad 

van Regeringsbeleid. 

WRR. (2006). De verzorgingsstaat heroverwogen, over verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden. 

Amsterdam: Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, Amsterdam University Press. 

 

  



 

     110 

12 Bijlagen 

12.1 Casus themamiddag 

Casus themamiddag ondersteunen zelfbeheer 

Onderstaande casus willen we gebruiken om met elkaar in gesprek te komen over ingewikkeldheden  

die in organisaties in zelfbeheer (kunnen) spelen. We hebben uit de gesprekken die we met 

ondersteuners en ervaringswerkers gehad hebben verschillende spanningsvelden geselecteerd en bij 

elkaar gevoegd alsof het allemaal tegelijk in één organisatie speelt. We willen jullie vragen om van 

tevoren erover na te denken hoe jij in die situaties zou handelen. 

Het hotel is een organisatie in zelfbeheer  die tijdelijk onderdak biedt aan 12 gasten/ bewoners. Alle 

deelnemers hebben ervaring met ontwrichtende levenssituaties (denk aan dakloosheid, psychiatrische 

of psychosociale problemen).  

Er werken ongeveer 30 deelnemers die de organisatie draaiende houden. De taken zijn in clusters 

opgedeeld, zoals gastvrouw/ gastheer, keukenploeg, huishouding en receptie. Elk cluster heeft een of 

twee meewerkende voorman/ vrouw, die samen de kerngroep vormen. De kerngroep vergadert 

wekelijks. De deelnemersvergadering vindt een keer per maand plaats.  

De organisatie is in een impasse beland (zo vinden de ondersteuner en één van de kerngroepleden).  

Er zijn spanningen en conflicten zowel binnen de kerngroep als ook tussen de kerngroep en de 

deelnemers. Het geroddel van deelnemers over elkaar en over de kerngroep(leden) neemt toe. 

Deelnemers hebben het gevoel dat ‘zij’ , de kerngroep alles beslist. De kerngroep vindt dat de 

deelnemers het steeds maar laten afweten, waardoor zij, de kerngroepleden alsmaar meer dingen 

moeten doen. 

Deelnemers overtreden regels en er is onenigheid hoe om te gaan met degenen die de regels 

overtreden.  

De neiging om de problemen met protocollering op te lossen neemt toe: nieuwe regels, strenger 

schorsingsbeleid, aanscherping van aannamecriteria van gasten of deelnemers.  

Anderen willen zaken bespreekbaar maken, maar weten ook niet zo goed hoe.  

Bijvoorbeeld: als (een deel van) de kerngroep de kok wil aanspreken op diens ongewenst dominant 

gedrag, ondermijnt Riet, (ook kerngroeplid) de actie, door een bondje te sluiten met de kok en het 

probleem te bagatelliseren.   Zij kan niet tegen confrontaties en conflicten en vermijdt deze eigenlijk 

altijd.  



 

     111 

Ook ontstaat er onenigheid tussen Paul, (ook kerngroeplid) en de ondersteunster. Zij merken dat zij 

niet meer op één lijn werken: de een verwijt de ander te grote betrokkenheid de ander de een te 

weinig weten van ‘hoe het is’. Paul gaat veel meer met de deelnemer mee door diens gevoel te 

herkennen en neigt tot het verleggen van grenzen terwijl de professional juist denkt dat er wat meer 

afstand genomen moet worden.  

De spanningen in de kerngroep lopen op, maar worden niet besproken.  De  angst om de conflicten 

aan te gaan, ongewenst gedrag bespreekbaar te maken of elkaar aan te spreken op 

verantwoordelijkheden verstoren op dit moment  de samenwerking en ook onderlinge persoonlijke 

verhoudingen zowel binnen de kerngroep alsook ten aanzien van de deelnemers. Deelnemers 

woorden minder/ niet meer betrokken bij het nadenken over oplossingen.   

Ook kerngroepleden laten het afweten. Op de dag dat er een belangrijke deelnemersvergadering 

gepland staan, sms’en twee kerngroepleden dat ze niet komen. 

De situatie spitst zich steeds meer toe, mede omdat de druk van buiten is toegenomen: 

Met de invoering van de WMO financiering voor dagbesteding wordt het naar verwachting lastiger om 

op dezelfde manier verder te werken als nu. Het is al aangekondigd, dat de onkostenvergoedingen 

voor de deelnemers weg zullen vallen en mensen van buiten de gemeente  zullen niet meer in het 

hotel kunnen komen werken. Betekent: met minder mensen en minder geld verder gaan.  
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12.2                Topiclijst  gespreksleider themamiddag 

Openingsvraag  Hoe zie je de waarden, zoals we die net gesproken hebben en deze casus?  

Hoe zou jij hierin als ondersteuner/ ervaringswerker handelen 

Zorgen dat de spanningvelden, zoals benoemd in gesprek aan de orde komen (voor onszelf in 

achterhoofd – kernwoorden)  

Spanningsvelden op een rij: 

 binnen kerngroep: confrontaties ontwijkend gedrag, belemmert het bespreken van 

spanningen en conflicten 

 neiging tot protocollering als oplossing  

 tussen ondersteuner en ervaringswerker: competitie, strijd over waardering van 

kennisbronnen – ik weet wat het is, heb het zelf mee gemaakt/ - ik weet dat het goed is om … 

 individuele doelen/ ontwikkeling versus collectieve doel/ zelfbeheer 

wat verwachten ondersteuners van ervaringswerkers en andersom – 

wat is er nodig om mensen te leren leren van spanningen en conflicten? 

welke activiteiten en condities zijn nodig om collectieve verantwoordelijkheid te bevorderen? 
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12.3 Eerste Codering  

      

 

Deductief  Theorie  

Inductief  Dataverzameling 

D & I  beiden 

 

  

Normen waarden handelingsimperatieven  

Samenredzaamheid 

Lotgenotensteun 

(weer) leren leven – werken aan herstel 

Collectief empowerment 

Collectieve 

verantwoordelijkheid/eigenaarschap 

Gezamenlijk leren 

Solidariteit/loyaliteit 

Keuzevrijheid 

Zorg voor ander kan niet zonder zelfzorg 

Ruimte, rust en tijd voor eigen tempo 

Eigen kracht (ontwikkelen) 

Ruimte voor eigenheid 

Beïnvloedingsruimte – maakbaarheid 

leefomgeving 

Uitdagingen, handelingsrepertoire, 

groepsdynamiek 

Lotgenotensteun 

Eigenaarschap 

Ruimte voor eigenheid/uitsluiting 

Leren 

Conflicten 

Besluitvorming 

Relatie tussen ondersteuner en groep 

  Werken met (ervarings-) werkers 

Roldifferentiatie , rolontwikkeling , 

roldynamiek 

Competenties  

Empowerment door & voor (in zelfbeheer) 

ontwikkelingsgericht versus taakgericht 

beheer 

Hard- liners v.s. softies / omgaan met macht 

Primaire reactie v.s. reflectieve reactie 

Rol van ervaringsdeskundigheid in 

zelfbeheer (diffuus) 

Leren & reflectief vermogen 
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Codering na fase 1 

Structuren, rollen, competentie 

 

Codering na fase 2 

Clusters → Structuren rollen competenties 

Codes    → Hiërarchische structuur 
Overlegstructuur 
Codes, Regels, afspraken en 
taken 
Arbeidsdeling  
 
 

Rolontwikkeling 
Rolverwachting 
Rolinvulling 
 
 

Kunnen, Willen en 
Mogen 
Omgaan met incidenten en 
conflicten 
Bevorderen van lotgenotensteun 
Bevorderen van collectieve 
verantwoordelijkheid 

 
Definitieve codering voor masterthesis 

Clusters  Codes Spanningen en uitdagingen 
 

Waarden  
en  
waarde 

Gelijkwaardigheid en gelijkheid 
Collectieve verantwoordelijkheid 
Veiligheid 
(empowerment) 

Ingrijpen of niet 
Privacy versus welzijn 
Wantrouwen-vertrouwen 
 

Structuren Hiërarchische structuur 
Overlegstructuur/ besluitvorming 
Codes, Regels, afspraken en 
taken  

Vergaande roldifferentiatie – 
machtsongelijkheid – werkt gedrag in de hand 
als: ondergronds gaan, roddelen en 
manipuleren; 
Informele structuren/ vriendengroepjes – 
vriendjespolitiek; regels en taakafspraken 
nodig voor duidelijkheid en veiligheid, te veel 
leidt tot verlies van leerervaring 

Rollen Rolontwikkeling 
Rolverwachting 
Rolinvulling 

Macht geven aan eigenschappen – verwerven 
van leiderschapspositie – omkeer van 
rolverwachting naar ondersteunen 
Overvragen, rolconflict, rolambiguïteit 

Competenties Omgaan met incidenten en 
conflicten 
Bevorderen van lotgenotensteun 
Bevorderen van collectieve 
verantwoordelijkheid 

3 manieren: terugtrekken, harde lijn – 
sanctioneren; bespreken 
Moeite om zich kwetsbaar op te stellen in de 
groep  
Overlevingsstrategieën belemmeren opbouw 
van vertrouwen en durven bespreken van 
‘gevoelige’ onderwerpen, fouten toegeven om 
ervan te leren etc.   
Collectieve verantwoordelijkheid moet telkens 
weer opnieuw gestimuleerd worden – de 
leiders nemen de macht en overrulen de 
deelnemers en de deelnemers leunen 
achterover en schoppen vervolgens tegen de 
leiders aan. 
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