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e gaat het pas zien als je het door-
hebt.’ Ergens in het interview met 

Lineke Verkooijen valt het bekende motto van  Johan 
Cruijff. Niet dat het gesprek over voetbal gaat. Nee, we 
hebben het over de eigen regievoering van  cliënten in 
zorg en vooral welzijn. Dit thema fascineert haar al 
heel lang. Ze promoveerde in 2006 op het  onderwerp 
‘Ondersteuning eigen regievoering en vraaggestuurde 
zorg’. En sinds 2009 is ze lector  klantenperspectief in 
ondersteuning & zorg aan  Windesheim Flevoland in 
Almere.  
Haar binding met het thema heeft een persoonlijke 
drijfveer. Toen ze 7 jaar was, kreeg haar jongere broer-
tje een dwarslaesie. Als ze dan samen met hem op 
stap was – zij lopend, hij in zijn rolstoel – maakte ze 

Professional gaat 
het pas zien als-ie 
het doorheeft
Al ruim twintig jaar is Lineke Verkooijen (lector klantenperspectief in 
ondersteuning & zorg) in de ban van de eigen regievoering van 
cliënten. Wat is daarbij de rol van professionals? ‘Begin bij hoe ie-
mand leeft en ga niet duiden.’
Olaf Stomp en Anouk Poll 

Eigen regie van de cliënt

J vaak mee dat ze verschillend werden bejegend. 'Dat is 
altijd in mijn hoofd blijven zitten,’ zegt ze. Een ande-
re persoonlijke verbinding met het onderwerp is dat 
ze in 1993 moeder werd van een gehandicapte zoon. 
‘Daardoor heb ik heel direct ervaren wat het betekent 
om niet gehoord te worden en wat dat met je doet als 
je anders in het leven staat dan op de wijze waarvan 
de hulpverlener lijkt uit te gaan.’

OERtheorie

Is ervaringsdeskundigheid een noodzakelijke voor-
waarde als je het cliëntperspectief of de eigen regie 
van cliënten echt wilt kunnen begrijpen? Nee, zo ver 
gaat Verkooijen niet. ‘Dat zou wel heel sneu zijn voor 
alle hulpverleners zonder die ervaring. Wat ik doe, is 
het thema “eigen regievoering van cliënten” weten-
schappelijk benaderen. Ik beschouw eigen regie niet 
als een politiek of filosofisch belangrijke en daarmee 
na te streven waarde voor kwetsbare mensen. Nee, ik 
zie het als iets wat er gewoon is. Eigen regie voeren is 
iets wat ieder mens vanzelf doet, of hij nou kwetsbaar 
is of niet. Want allemaal leven we ons eigen leven, 
hoe beperkt of onvolledig dat in de ogen van anderen 
ook mag zijn. Degene die dat leven leeft, moet het 
met zichzelf doen. Niemand kan het leven van een ➽
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OVER DE AUTEURS 
Olaf Stomp en Anouk Poll werken bij Movisie, kennisinstituut voor sociale vraagstuk-
ken, respectievelijk als communicatieadviseur en adviseur sociale zorg. Movisie onder-
steunt en adviseert bij het werken vanuit zelfregie. Kijk op: movisie.nl/kennisdossiers/
zelfregie. Meer informatie over OER is te vinden op www.oermodel.nl. Het genoemde 
webinar van Movisie is te zien via www.movisie.nl/nieuwsbericht/webinar-eigen-kracht-
naar-oerkracht
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Lineke Verkooijen: ‘De kernopdracht is: nodig 

mensen uit om invloed uit te oefenen.’
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ander leven. Je kunt erbij helpen, maar je kunt het 
niet leven of overnemen.’
De Almeerse lector vertaalde haar visie op eigen re-
gievoering in een theorie: de OERtheorie en een 
daaraan gekoppeld OERmodel (OER staat voor On-
dersteuning Eigen Regievoering). De kern daarvan is 
dat de eigen regievoering van de cliënt centraal dient 
te staan en dat de professional daarbij aansluit. Ver-
kooijen ontwikkelde haar theorie voor de zorg, maar 
vertaalt deze nu ook in de praktijk van welzijn. Haar 
lectoraat begeleidt onder meer wijkteams in Flevo-
land.

Eerst inventariseren

Aansluiten op de eigen regievoering. Hoe doe je dat 
als sociale professional? Verkooijen: ‘Vaak wordt in 
termen gesproken als: “Hoe kun je als professional de 
eigen regievoering van de cliënt stimuleren, terugge-
ven, overnemen of versterken?” Maar die termen 
kloppen niet. Ze drukken uit dat de sociale professio-
nal zich – onbedoeld of onbewust, soms zelfs bewust 
– op een ander niveau plaatst dan de cliënt: als de we-
ter tegenover de niet-weter. Termen als “stimuleren”, 
“teruggeven”, “overnemen” en “versterken” suggereren 
dat de professional weet hoe de ander zijn leven zou 
moeten leven. Het is echter maar de vraag of een pro-
fessional dat kan weten.’
Wat zou dan wel de grondhouding moeten zijn van 
de sociale professional? Verkooijen antwoordt met 
een fraaie oneliner: ‘Eerst inventariseren, dan pas 
 diagnosticeren,’ zegt ze. ‘Dat is belangrijk. Dus start 
het gesprek met de cliënt met een blanco houding. 
Eerst begrijpen, dan begrepen worden.’
Verkooijen illustreert het met een voorbeeld dat ze 
ook gebruikte in een webinar van Movisie. Het ging 
om een sociale professional die een casusbespreking 
opende met de woorden: ‘Mevrouw veroorzaakt over-
last in de buurt.’ Verkooijen adviseert: ‘Begin bij het 
begin. Begin bij hoe iemand leeft. Ga niet duiden. 
Zeg dus niet: “Dit is de oorzaak, dit het gevolg, dit de 

➽

VIJF TIPS VOOR DE SOCIALE PROFESSIONAL

Hoe stel je eigen regievoering van de cliënt centraal? Vijf tips van Lineke Verkooijen:
• Luister blanco, dus zonder vooropgezet plan, oordeel of agenda.
• Nodig uit tot invloed, neem de wensen en behoeften als uitgangspunt.
• Stel de juiste vragen, om aan te sluiten bij de eigen regievoering.
• Stem af. Als je niet kunt bieden wat de cliënt vraagt, vertel dan wat je wél te 

 bieden hebt, vraag of dat iets is, vertel welk aanbod er elders is, luister naar alter-
natieve voorstellen van de cliënt.

• Stel telkens weer de vraag: ‘Zijn we nog steeds aan het doen wat nodig is?’

diagnose.” Nee, kijk wat er gebeurt in het leven van 
die cliënt op een doordeweekse dag. Probeer dat zo 
zuiver mogelijk te laten zien.’

Best moeilijk

Zo’n grondhouding (blanco luisteren, eerst inventari-
seren, dan pas diagnosticeren, eerst begrijpen, dan be-
grepen worden) is best moeilijk voor sociale professi-
onals, meent de Almeerse lector. ‘Social workers zijn 
erin getraind om elk verhaal te wegen en te duiden. 
Ze zijn opgeleid in diagnostisch denken. De cliënt 
beschrijft een situatie, de professional bewerkt die si-
tuatie tot een betekenis aan de hand van eigen kennis 
en kunde. Dat is altijd een betekenis vanuit de profes-
sionele logica, en het wordt ook wel een “diagnose” 
genoemd.’
Lineke Verkooijen illustreert het met een voorbeeld 
dat ze ooit ergens las. Het gaat om een professional 
met een pedagogische opleiding die aan de slag gaat 
met een groep kinderen, omdat er sprake zou zijn van 
pestgedrag. Als de professional hun de opdracht geeft 
om met krijtjes iets te tekenen, blijkt dat het enige 
niet-blanke kind in de groep opvallend vaak donkere 
kleurkrijtjes gebruikt. De professional is geneigd de 
‘diagnose’ te stellen dat het kind wordt gepest. Maar 
wat blijkt bij navraag? Het betreffende kind is altijd 
de laatste die aan de beurt komt bij het verdelen van 
de krijtjes. Op dat moment zijn alleen de donkere 
kleuren nog beschikbaar. De ‘diagnose’ raakt kant 
noch wal.
Naast het diagnostisch denken is er nog een factor 
die het voor professionals best ingewikkeld maakt om 
onbevooroordeeld te werken en te denken vanuit 
 cliëntperspectief. Die factor is de ideologie van de 
participatiesamenleving, zegt Lineke Verkooijen. 
‘Neem bijvoorbeeld wijkteams. Bestuurders verlangen 
een bepaald type effect en de professional wordt 
 geacht oplossingsgericht te werken in de richting van 
dit beoogde effect. Iedereen moet participeren, maar 
wat “goed participeren” precies is, is in de logica van 
 degene die moet gaan participeren niet helder. De 
“oplossing” moet vooral passen in de logica van  
de professionals en/of bestuurders. Dit maakt het 
 lastiger om blanco te beginnen bij de logica van de 
cliënt.’
 

Onderzoek

Uit recent onderzoek van NIVEL blijkt dat veel 
zorgverleners en hulpverleners zich in hoge mate of 
volledig competent achten om goed om te gaan met 
cliënten die eigen regie ‘belangrijk’ vinden. Het geldt 
voor tachtig à negentig procent van hen. Verkooijen is 
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niet onder de indruk van deze resultaten: ‘Het uit-
gangspunt van dit onderzoek vind ik vreemd. Cliën-
ten die eigen regie belangrijk vinden? Eigen regievoe-
ring is er gewoon. Daar is nauwelijks een waarde aan 
te verbinden. Bovendien, wat maakt het voor het werk 
van de professional uit of cliënten hun eigen regie zelf 
belangrijk vinden? Als de essentie van “aansluiten bij 
de eigen regievoering van cliënten” is dat je als hulp-
verlener zelf geen negatieve factor bent, dan maakt de 
waarde die cliënten aan hun eigen regievoering ver-
binden niet uit. Misschien vinden cliënten die minder 
waarde hechten aan hun eigen regievoering het niet 
zo erg als de hulpverlener er een negatieve invloed op 
heeft. Maar dat mag voor professionals nooit een vrij-
brief zijn om onnodig zaken over te nemen.’
Verkooijen heeft nog een bezwaar tegen de genoemde 
vraag in het NIVEL-onderzoek: ‘Acht u zich in hoge 
mate of volledig competent om goed om te gaan met 
cliënten die eigen regie belangrijk vinden?’ Verkooij-
en: ‘Het is hier onduidelijk over welke regie het gaat. 
Gaat het om de regie over de hulp die aan jou gege-
ven wordt? Of de regie over je gezondheid? Of over je 

beperking? Of gaat het om de regie over je eigen le-
ven? Als je professionals zo'n onduidelijke vraag stelt, 
gaan ze het invullen met wat ze herkennen en doen. 
Dan is de kans groot dat ze zeggen dat ze er goed in 
zijn. Het zou veel interessanter zou om aan cliënten 
te vragen of ze ervaren dat de professional aansluit bij 
hoe zij hun leven trachten te leven.’

Kernopdracht

Wat maakt nu dat een professional de eigen regie-
voering van de cliënt te allen tijde als vertrekpunt 
voor het eigen handelen neemt? ‘De kernopdracht is: 
nodig mensen uit om invloed uit te oefenen. Dat 
 begint voor een wijkteam al bij hoe je jezelf neerzet. 
In de praktijk zie je vaak dat een wijkteam het aanbod 
formuleert: “Wij zijn zus en zo, en dit en dit kunt u 
bij ons halen. En u kunt met alle vragen bij ons te-
recht.” Maar er staat vaak niet bij: “U kunt ideeën aan 
ons voorleggen.”’
Verkooijen noemt nog een voorbeeld van wat beter 

kan. ‘In de Wlz (Wet langdurige zorg), de Wmo en 
de Jeugdwet staat dat mensen het recht hebben om 
een persoonlijk plan of een familiegroepsplan in te 
dienen voordat het wijkteam aan de slag gaat. Maar er 
is bijna geen gemeente te vinden die daar melding van 
maakt! Terwijl zo’n plan bij uitstek dé manier is om 
mensen uit te nodigen tot invloed: je laat mensen aan 
de slag gaan op de manier die ze zelf kiezen. Sterker 
nog, je zou ze ook nog ondersteuning kunnen aanbie-
den bij het opstellen van het plan. Maar wat doen 
sommige gemeenten? Ze maken een format dat je 
verplicht moet invullen! Dáár is de wet niet voor be-
doeld! Het is typisch de manier waarop wij er invul-
ling aan geven: niet uitnodigen tot invloed, maar ie-
mand in een systeemwereld drukken.’

Grondhouding

Kunnen sociale professionals de genoemde en o zo 
belangrijke grondhouding aanleren? Verkooijen heeft 
goed nieuws en slecht nieuws: ‘Ja, het is te leren.’ 
Maar, voegt ze eraan toe: ‘We weten niet hoe we het 

kunnen leren.’ Ze licht het toe: ‘Ik vermoed dat dat de 
essentie is van de overgang van denken-vanuit-het-
aanbod naar denken-vanuit-de-cliënt. Als je niet wilt 
of kunt zien dat de aarde rond is, dan zie je het ook 
niet. Waardoor ga je het wel zien? Doordat iemand je 
weet te overtuigen om zó te kijken dat je ziet dat de 
aarde rond is. Wat precies die manier is, verschilt van 
persoon tot persoon. De een raakt overtuigd door het 
argument dat er nog nooit iemand van de aarde af 
 gevallen is. De ander doordat wereldreizen mogelijk 
zijn. Een derde door het argument dat er achter de 
horizon niets te zien is. Zodra je het ziet, snap je 
 direct het hele plaatje.’ 
Dat brengt ons terug bij het motto van Johan Cruijff 
waar we mee begonnen: je gaat het pas zien als je het 
doorhebt. Zodra het belang van eigen regievoering 
doorgedrongen is, ontstaat vanzelf de behoefte om te 
leren wat je als sociale professional te doen staat.   ✤

overnemen, versterken: die termen kloppen niet’

‘Eigen regievoering stimuleren, teruggeven,  


