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Theorie en theoriegebruik in maatschappelijke activering

Vaste grond





Inzicht in sociale interventies

De sociale sector heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de maatschap-

pij. Daar besteedt men veel tijd en aandacht aan. Maar wat levert het nou eigenlijk 

op? En hoe kom je daar achter? Sommige beroepen uit de sociale sector bestaan 

al meer dan honderd jaar. Zijn we nu ook honderd jaar wijzer geworden? Deze 

vragen beantwoordt Movisie in ‘Effectieve sociale interventies’. Een onderdeel van 

het project Effectieve sociale interventies is het onderzoeksprogramma ‘Inzicht in so-

ciale interventies’. In dit onderzoeksprogramma doet Movisie in samenwerking met 

universiteiten en andere kennisinstituten onderzoek in de sociale sector. Het doel 

van de onderzoeken is tweeledig. Enerzijds vergroten ze de kennis over werkzame 

elementen in de sociale sector. Anderzijds bieden ze inzicht in hoe passende kennis 

over effectiviteit kan worden verzameld. De onderzoeken starten vanuit de dage-

lijkse praktijk. Door observatie op de werkvloer en interviews met de professional 

en cliënten of burgers wordt inzicht verkregen in wat wel en niet werkt. Dit rapport 

is het resultaat van het zevenentwintigste onderzoek in de reeks Inzicht in sociale 

interventies. 
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Voorwoord 

Nederland transformeert naar een participatiesamenleving. Burgers moeten meer 

zelf doen of samen met hun netwerk. Het belang van het sociaal werk bij het vorm-

geven van de participatiesamenleving wordt algemeen erkend. Sociaal werk heeft 

een traditie van empowerment, van ‘help mij het zelf te doen’. De theoretische en 

empirische onderbouwing van het sociaal werk laat echter te wensen over. 

De Gezondheidsraad haakt hier op aan in haar advies aan de staatssecretaris, ver-

werkt in het rapport ‘Sociaal werk op solide basis’ (2014), waarin zij pleit voor een 

‘betere theoretische en wetenschappelijke onderbouwing van het sociaal werk’. Het 

recente advies ‘Gemeenschappelijke kennisbasis van sociaal werk opleidingen’ van 

het Sectoraal Adviescollege Hogere sociale studies sluit hier bij aan.

“Sociaal werk is belangrijk en dat willen we onderbouwen”. Met deze uitspraak trad 

Godfried Engbersen, hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 

en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid twee jaar geleden 

aan als voorzitter van de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, 

participatie en veiligheid. De erkenningscommissie toetst interventies in het sociale 

domein op werkzaamheid en effectiviteit. De erkenningscommissie is het logi-

sche vervolg op de databank Effectieve sociale interventies die het kennisinstituut 

Movisie in 2011 startte. 

Samen met de ontwikkelaars van interventies werkt Movisie aan kwaliteitsverbete-

ring van de aanpak van sociale vraagstukken. In het kader van het erkenningstra-

ject gaat het daarbij om de gewenste onderbouwing van interventies. Onderdeel 

daarvan is gebruik en toepassing van theorieën. In de praktijk blijkt dit een pittige 

klus. Op grond waarvan wordt verondersteld dat de interventie werkt, op basis van 

welke verklaring, welke theorie wordt dat aannemelijk gemaakt? Bestaat de juiste 

passende theorie, hoe vind je die en hoe verbind je die met de praktijk van de inter-

ventie in een logische beschrijving? 

Movisie gaf Vasco Lub van het Bureau voor Sociale Argumentatie de opdracht om 

een verkenning uit te voeren naar de beschikbaarheid en het gebruik van theorieën 

in het sociaal domein. Daarbij is gekozen voor toespitsing op het thema maatschap-

pelijke activering. Onder dat begrip scharen wij interventies die zijn gericht op het 

bevorderen van participatie en zelfredzaamheid. 
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Bij de verkenning stonden twee vragen centraal:

• Welke theorieën zijn gebruikt bij de onderbouwing van interventies maatschap-

pelijke activering in de databank?

• Zijn er in de literatuur andere verklaringstheorieën relevant voor maatschap-

pelijke activering die onderbelicht of niet terug gevonden zijn bij de beschreven 

interventies?

Vasco Lub beschrijft in deze publicatie zijn bevindingen en reflecteert hierop. 

Vervolgens schrijft hij aanbevelingen en wegwijzers. Deze zijn bedoeld als zoekrich-

tingen hoe je met theorieën en de theoretische onderbouwing om kunt gaan.

Deze publicatie vormt een goede basis voor gesprekken over en initiatieven voor 

een betere onderbouwing van interventies. Wat is er nodig op het terrein van 

theorievorming? Wie kan daar welke rol in spelen? Welke samenwerking kan 

daarbij tot stand komen? Movisie gaat daarover graag in gesprek met interventie-

ontwikkelaars die werken aan onderbouwing, lectoren en onderzoekers van sociaal 

werk, docenten van hogescholen, uitvoerders in de praktijk en (vertegenwoordigers 

van) cliënten en burgers. Lub’s verkenning is een rijke en prikkelende studie om dit 

gesprek met elkaar aan te gaan. Want het rapport van Lub maakt wel duidelijk dat 

hier nog een wereld te winnen is. 

Saskia Keuzenkamp, programma Effectiviteit en Vakmanschap Movisie 
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Inleiding

1.1. Sociaal werk op solide basis

In september 2014 verscheen het rapport Sociaal werk op solide basis van de 

Gezondheidsraad, het hoogste adviesorgaan van de regering op het gebied van 

volksgezondheid. De Raad pleit in dit rapport voor een forse impuls van het vak 

van sociaal werk. Speciale aandacht moet daarbij uitgaan naar een verschuiving 

van aandacht van de tweede lijn naar de eerste en nulde lijn. Dat wil zeggen: 

ondersteuning en activering van burgers via het eigen netwerk en in de eigen 

leefomgeving, in plaats van directe ondersteuning door professionals. Deze impuls 

moet onder andere worden bewerkstelligd door de ontwikkeling van een stevige 

‘kennisinfrastructuur’ in het sociaal domein. Mede gegeven de nieuwe rol van de 

overheid en de focus op de activering van burgers, is er behoefte aan een ‘betere 

theoretische en wetenschappelijke onderbouwing van het sociaal werk’, zo stelt de 

Gezondheidsraad (2014).

Het pleidooi van de Gezondheidsraad komt niet uit de lucht vallen. Al sinds de jaren 

negentig wordt er gepleit voor de activering van burgers − toen nog onder het 

mom van de ‘activerende verzorgingsstaat’ − en voor professionals en overheid die 

een stapje terug doen (zie bijvoorbeeld Trommel & Van der Veen, 1999). Evenmin 

nieuw is het pleidooi voor theoretische onderbouwing in het sociaal domein. Het 

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW, in 2007 opgegaan in Movisie) 

voerde reeds in het begin van het vorige decennium projecten uit om het metho-

disch werken te versterken en het theoretisch gehalte van sociale interventies te 

verhogen. Deels werd dat ingegeven door de kritiek dat de onderbouwing van soci-

ale werkwijzen vaak tegenvalt (‘men doet maar wat’). Hoewel er sinds die tijd veel is 

verbeterd op het terrein van methodisch werken (mede geïnitieerd door instituten 

als het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie), is die kritiek nooit helemaal ver-

stomd. Niet zelden kijkt bijvoorbeeld het welzijnswerk met een zekere afgunst naar 

theorievorming over gedragstherapieën in de gezondheidssector. 

Verkeert het sociaal domein daarmee in een theorieëncrisis? Niet direct. Dit docu-

ment doet verslag van een verkenning naar (het gebruik van) theorieën in maat-

schappelijke activering. De verkenning maakt duidelijk dat er geen tekort is aan 

theorieën. Sociale methodieken blijken doorspekt van theoretische noties; soms 

expliciet en breedvoerig, soms impliciet en beknopt. Maar de sector lijkt wel enigs-

zins in een crisis te verkeren als we inzoomen op het gebruik en toepassing van die 

1
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theorieën. Theorieën vermelden is één ding, maar hun relevantie, de koppeling met 

doelen en doelgroepen, de verbinding met de aard van de problematiek en de uit-

voering van een methodiek vormen een grotere uitdaging. Daar is nog veel terrein 

te winnen. Om dat terrein van vaste grond te voorzien, is het belangrijk om scherp 

te benoemen hoe theorieën gebruikt kunnen worden in het sociaal domein en 

waar een sterke theoretische onderbouwing hem precies in zit. Dit document gaat 

dieper op deze zaken in. Het is daarmee essay en onderzoeksrapport tegelijk; het 

verkent theorieën, brengt ze in kaart en doet een aanzet voor een beter gebruik 

ervan. Zie het als een tapijt waarvan de draden van het weefsel loszitten; door aan 

de draden te trekken wordt het geheel strakker en het weefpatroon duidelijker 

zichtbaar. 

1.2. Wat is theorie?

In wetenschappelijke zin kan een theorie worden gedefinieerd als een coherente 

beschrijving van een proces van gevolgtrekking die een verklaring biedt voor geob-

serveerde fenomenen of daarover voorspellingen doet (vgl. West & Brown, 2013). 

In de context van gedragsverandering trachten theorieën te verklaren waarom, 

wanneer en hoe bepaald gedrag al dan niet optreedt en beschrijven zij de belang-

rijkste bronnen van beïnvloeding om het gedrag gericht te veranderen (vgl. Michie, 

West, Campbell, Brown & Gainforth, 2014). Een theorie moet, anders gezegd, een 

integratie bieden van verworven kennis over de relevante werkingsmechanismen en 

condities voor gedragsverandering. De social learning theory van Miller en Dollard 

(1945) bijvoorbeeld, probeert te verklaren hoe mensen leren via de observatie en 

imitatie van anderen. Deze theorie onderscheidt verschillende bronnen die bepa-

lend zijn voor het leren, zoals respons en beloning. Die bronnen dienen vervolgens 

als beïnvloedingsfactoren om gedrag gericht te veranderen. 

Functies van theoriegebruik

Wat is de functie van theorie bij het ontwerp van sociale interventies? En waarom is 

het belangrijk hier aandacht aan te besteden? Ten eerste geeft theorievorming vat 

op de complexiteit (vgl. Kelly et al., 2010). Of het nu gaat om gezondheidsbevor-

dering, maatschappelijk werk, jeugdwerk of wijkontwikkeling, interventies streven 

gedragsverandering na. Daarbij is altijd sprake van een complexe set van psycholo-

gische, sociale, culturele en zelfs economische verbanden en processen. Theoretische 

concepten en modellen kunnen worden gezien als een manier om zulke verbanden 

en processen af te bakenen en de complexiteit van hun onderlinge relaties enigszins 

te ontwarren. Het biedt dus een kader waarbinnen de ontwerper van een interven-

tie kan overwegen en bepalen wat er moet gebeuren om het gedrag te veranderen, 

in termen van mogelijkheden, kansen en motivatieprocessen. 
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Ten tweede helpt theorievorming bij evaluatie. Theoretiseren over de werkings-

mechanismen bevordert de beoordeling van relevante beïnvloedingsfactoren. 

Onderzoekers kunnen bepalen of een hypothetische beïnvloedingsfactor daadwer-

kelijk een effect heeft op het gedrag. Theorie brengt dus ons begrip van wat werkt 

en waarom vooruit. Idealiter vergemakkelijkt dit ook de aanpassing en verfijning 

van specifieke interventies voor verschillende contexten, doelgroepen en gedragin-

gen (vgl. Michie, Johnston, Francis, Hardeman & Eccles, 2008). Andersom kunnen 

de resultaten van evaluaties van interventies leiden tot de verfijning van theorieën 

en concepten. Het ontwerp en de aanpassing van toekomstige interventies kunnen 

hierop gebaseerd worden (Rothman, 2004; zie ook Pawson, 2006; Lub, 2013; 2014). 

Pawson geeft het voorbeeld van naming and shaming aanpakken bij zedendelin-

quenten. Dit basisidee wordt ook gebruikt door beleidsmakers voor prestatierang-

lijsten in het onderwijs, om een voorbeeld te noemen. In plaats van alle interventies 

te behandelen als geheel nieuwe, is het opbouwen van een kennisreservoir en theo-

retische basis over ‘families van interventies’, zoals Pawson dit noemt, dus evengoed 

belangrijk.

Ten derde vervult theorie een kritische functie. Theorievorming gaat niet alleen over 

gedragsdeterminanten, beïnvloedingsfactoren en causale schakels. Die instrumentele 

inkadering is één manier van kijken, één bepaald ordeningsprincipe. In veel sociale 

theorieën schuilt ook een maatschappijkritisch element. In het kritische paradigma 

worden verklaringen en voorspellingen van menselijk gedrag gestuurd door kwesties 

van sociale onrechtvaardigheid, maatschappelijke ongelijkheid en belemmerende 

machtssystemen (zie bijvoorbeeld Calhoun, 1995). Emancipatie van het individu, 

empowerment van kwetsbare groepen en maatschappelijke activering zijn dan niet 

slechts neutrale, instrumentele doelen. Ze vormen de complexe normatieve context 

waarbinnen de interventie wordt vormgegeven. In het ontwerp van een sociale inter-

ventie gericht op empowerment van een probleemgezin kan bijvoorbeeld worden  

geëxpliciteerd welke maatschappelijke systemen belemmerend werken en onder 

welke condities emancipatoire doelstellingen voor het gezin kunnen worden bereikt.

Theorie en empirie

Blumer (1986) heeft beweerd dat een sociale theorie geen voorspellingen hoeft te 

doen die empirisch moeten worden getest, zo lang de theorie maar nieuwe concep-

ten en referentiekaders biedt. Michie en anderen (2014) beamen deze ‘scheppende’ 

rol van theorie. Zij menen echter dat een beter theoretisch begrip van gedrag 

uiteindelijk moet worden bepaald door een wisselwerking met empirische gegevens 

verkregen uit observatie. Anders is er weinig om te voorkomen dat voorgestelde 

theorieën in strijd zijn met de waargenomen data en is er geen rationele basis meer 

voor een systematische verfijning of verbetering (zie in dit verband ook Merton, 
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1968). Met andere woorden: theorievorming in sociale interventies is nuttig, maar 

krijgt pas zijn beslag als de voorspellingen en verklaringen die de theorie doet ook 

enigszins wetenschappelijk verifieerbaar zijn. Om bij het voorbeeld van de social 

learning theory te blijven: de notie dat mensen leren via imitatie van anderen 

leverde in de jaren zestig een creatief referentiekader op. De bewering werd echter 

pas gestaafd door empirisch onderzoek in de jaren daarna (veelal via observaties in 

experimenten, zie bijvoorbeeld Ellis Omrod, 2006). 

1.3. De focus op maatschappelijke activering

Sociale professionals maken vaak al gebruik van (wetenschappelijke) theorieën om 

hun werkwijzen te onderbouwen. Zoals gezegd is het echter de vraag in hoeverre 

de door hen gehanteerde theorieën relevant zijn en welke − tot nu toe − onge-

bruikte of onbekende theorieën een bijdrage zouden kunnen leveren aan de solidi-

teit van hun werk. Movisie heeft als een van de betrokken kennisinstituten bij het 

vraagstuk van theoretische onderbouwing het Bureau voor Sociale Argumentatie 

gevraagd theorieën, modellen en concepten van sociale werkwijzen te verkennen.

Een algemene focus op alle vormen van sociaal werk of werkwijzen in de sociale sector 

zou te arbeidsintensief zijn. Mede met het oog op het pleidooi van de Gezondheidsraad 

is de verkenning daarom afgebakend tot het thema ‘Maatschappelijke activering’. Het 

gaat daarbij om ondersteuning van burgers (bijvoorbeeld bij mantelzorg) en interven-

ties, methoden of werkwijzen die eraan bijdragen dat mensen gezond blijven en elkaar 

kunnen ontmoeten (zie Gezondheidsraad, 2014 p. 43). Sociaal werkers kunnen daarbij 

gebruik maken van methoden gericht op het realiseren van collectieve arrangementen 

als buurtprojecten, groepsondersteuning voor kwetsbare burgers en het bevorderen 

van sociale samenhang. Maatschappelijke activering is een van de hoofdthema’s van de 

Movisie-databank ‘Effectieve interventies’ en omvat maar liefst 31 door het werkveld 

beschreven interventies1, plus 8 beschreven interventies op het gebied van ouderenpar-

ticipatie (zie bijlage II).

1  De termen ‘methode’ en ‘interventie’ worden in dit rapport door elkaar gebruikt.
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1.4. Methode van onderzoek 

De verkenning laat zich opsplitsen in de volgende werkzaamheden.

1. Via een analyse van de in de databank beschreven methoden/interventies voor 

maatschappelijke activering zijn door het werkveld vermelde theorieën, model-

len en concepten in kaart gebracht en beschreven.

2. Via deskresearch en (inter)nationaal literatuuronderzoek is nagegaan welke 

theorieën nog meer relevant zijn voor werkwijzen op het terrein van maat-

schappelijke activering.

3. Ter oriëntatie op het onderwerp zijn experts op het terrein van maatschappelij-

ke activering geconsulteerd. In de interviews met deskundigen is gereflecteerd 

op het thema van theoretische onderbouwing in de sociale sector; hoe die the-

oretische onderbouwing idealiter vorm zou moeten krijgen en waar kansen en 

beperkingen liggen. Om een beeld te krijgen hoe theorie in de praktijk wordt 

aangewend, zijn daarnaast professionals en ontwikkelaars van maatschappe-

lijke activeringsmethoden gesproken over het thema. 

Aldus geeft dit document een overzicht van theorieën, modellen en concepten op 

het terrein van maatschappelijke activering, alsmede een (constructief-kritische) be-

schouwing van de relevantie en het gebruik van die theorieën. Deze eindrapportage 

omvat dus meer dan alleen een opsomming en beschrijving van theoretische concep-

ten. Ze gaat ook in op de inhoudelijke kant daarvan. Zijn er bijvoorbeeld bepaalde 

patronen te ontdekken in de verschillende theorieën? In hoeverre overlappen of 

verschillen de door sociale professionals vermelde concepten over maatschappelijke 

activering in de databank met wat wordt gevonden in de literatuur? In hoeverre 

houden de door interventieontwikkelaars genoemde theorieën verband met de 

doelen van die interventies (hoe relevant zijn ze)? Wat kan er gezegd worden over 

de empirische onderbouwing van enkele dominante theorieën (hoe plausibel zijn 

ze, gegeven wetenschappelijk onderzoek)? Het primaat van de verkenning ligt 

evenwel bij het in kaart brengen van de theorieën. Bovenstaande vragen zijn dus 

vooral bedoeld ter ondersteuning van verdere discussie. 
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Geselecteerde theorieën 
uit de Movisie-databank

De oogst van de interventies in de databank omvat 46 afzonderlijke theoretische 

concepten (zie bijlage 1). In overleg met Movisie zijn aan de hand van de databank-

analyse vijf theorieën geselecteerd voor nadere beschrijving; sociaal netwerk 

stimulering (1), kring van solidariteit (2), rehabilitatie op basis van differentie (3), 

empowerment door peer research (4) en het antropologisch en sociologisch per-

spectief in thuisbegeleiding (5). De theorieën zijn geselecteerd omdat zij specifiek 

relevant zijn voor sociale interventies, zoals gedefinieerd door methodoloog Peter 

Swanborn. Volgens Swanborn (in: Omlo, Bool & Rensen, 2013) onderscheiden sociale 

interventies zich van andere typen interventies (bijvoorbeeld individuele gedrags-

therapieën) doordat zij gedragsverandering nastreven via collectieve methoden, in 

de context van wijken en groepen. Dit maakt ze extra relevant voor het domein van 

maatschappelijke activering, aangezien voor dit doel automatisch de context van 

wijken en sociale groepen vereist is. 

2.1. Sociaal netwerk stimulering 

Bij sociaal netwerk stimulering is niet direct sprake van een coherente theorie, maar 

veeleer van een vermelding van een theoretische notie, namelijk dat om proble-

men van hulpvragers adequaat op te lossen, men moet kijken naar hoe het sociale 

netwerk daaromheen functioneert en dat in de activering van dat netwerk ook de 

oplossing ligt. Veel interventies in de databank leggen op de één of andere manier 

het primaat bij de activering van de sociale omgeving, al dan niet ondersteund door 

theoretische noties. Inhoudelijk zijn er daardoor veel overeenkomsten met de social 

action theory en de social cognitive theory (zie deel 3). In haar methodebeschrijving 

komt de Eigen Kracht-conferentie nog het dichtst bij de theoretische notie van ‘in-

dividuele gedragsverandering via collectieve actie’. Die interventie is gebaseerd op 

een methodiek uit Nieuw-Zeeland, Family Group Conference. De bronverwijzing in 

de methodebeschrijving is evenwel indirect. Men schrijft:

‘De Vries concludeert in 2007 (in: De Boer & Van der Lans, 2011), op basis van 

onder meer het werk van Lambert uit 1992 en McKeown uit 2000, dat verre-

weg het grootste deel van de werkzame factoren die bijdragen aan positieve 

verandering in de ‘contextuele eigenschappen en sociale steunsystemen’ 

2
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van de hulpvrager liggen. Het gaat dan om de situatie waarin er rondom de 

hulpvrager een sociaal netwerk functioneert dat gaat meewerken om ver-

anderingen te bewerkstelligen. Is er een stimulerende omgeving of kan die 

op gang worden gebracht? En is de hulpvrager daar gevoelig voor? Als dat 

het geval is, neemt de kans op een positieve verandering aanmerkelijk toe. 

Eenvoudig gezegd: als oom Piet, die twee straten verder woont, optreedt 

als iemand die het inkomen beheert van de alleenstaande moeder Marijke 

en wekelijks een uurtje met haar de financiën doorneemt, is dat vele malen 

effectiever dan een regelmatige gang naar de burelen van de schuldhulp-

verlening. De Boer en Van der Lans (2011) zien de EK-c daarom als een van 

de werkzame aanpakken. Zij verwoorden dit als volgt: “Het eigen-kracht-

register valt ook te beargumenteren als een oefening in bescheidenheid. Het 

is de erkenning dat de overheid of publieke professionals geen leverancier 

zijn van oplossingen, maar dat die oplossingen gevonden moeten worden in 

de sociale omgeving van mensen zelf, in hun netwerken, in de organisatie 

van hun eigen levens. Het is ook de erkenning dat professionele interventies 

op zichzelf niet rechtstreeks en onmiddellijk tot een hoge effectiviteit leiden. 

De succesrecords zijn niet overtuigend, de kosten doorgaans hoog en wat 

zich aandient als verbetering blijkt nogal eens weinig duurzaam.”’

2.2. Kring van solidariteit

De ontwikkelaars van de interventie Jongeren interventieteam Schiedam (JIT) leg-

gen eveneens de nadruk op het sociale systeem rond de jongere, maar ze geven hier 

een eigen draai aan. Men verwijst naar specifiek onderzoek dat zou aantonen dat 

het erom gaat individuen rond de jongere te mobiliseren, niet instituties. Men stelt:

 ‘Het principe van het netwerk van professionals sluit aan bij de kring van 

solidariteit rond kinderen en jongeren (Van Acker, 2010). Het viel Van Acker 

tijdens een onderzoek in 1995 in Arnhem op dat het niet de scholen en 

instellingen waren die het verschil maakten, maar juist de betrokken vrijwil-

ligers, wijkbewoners en individuele leerkrachten. Een kring van solidariteit 

rond kinderen en jongeren, dat is volgens de emeritus hoogleraar orthope-

dagogiek Van Acker van cruciaal belang. Aan formele controle ontbreekt 

het meestal niet, schrijft hij. Zorg dat er voldoende informele controle is 

zowel op straat als op school: ouders, buren en leerkrachten kunnen een 

vangnet vormen. Geef jongeren die overal uit de boot vallen kansen op 

het gebied van scholing, sport en arbeidsmarkt, zet ze aan het werk in de 

buurtsupermarkt. Mobiliseer mensen om die jongeren kansen te bieden, 

ouders, een oom, een sportleraar, een leerkracht die na schooltijd bijlessen 
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geeft in zijn vrije tijd, buurtbewoners. De kring van solidariteit vervangt de 

ketenbenadering, is zowel informeel als formeel en bestrijkt drie domeinen: 

thuis, de buurt c.q. vrije tijd en de school. Op basis van advies van Van Acker 

is uitgaande van dit principe voor JIT een ambulante aanpak ontwikkeld. Dit 

betekent dat de jongeren niet alleen op straat en thuis aanwezig zijn, maar 

ook op school.’

Ook dit is dus een illustratie van een theorie die via een groepsgerichte, collectieve 

aanpak individuele gedragsverandering beoogt. Opvallend is wel, dat deze theorie 

oorspronkelijk voortkomt uit empirisch onderzoek. Het was een onderzoeksbe-

vinding van Van Acker dat bij de ondersteuning van jongeren vooral de hulp van 

personen cruciaal is en niet die van instituties. De methodiekontwikkelaars hebben 

dit inzicht vervolgens aangewend voor hun theoretische onderbouwing. 

De notie van ‘kring van solidariteit’ is gebaseerd op een methodiek van hoogle-

raar orthopedagogiek Van Acker. Het betreft een concreet stappenplan bij opvoe-

dingsondersteuning voor jongeren met een groot risico op antisociaal en crimineel 

gedrag. De aanleiding voor zijn stappenplan was dat een kleine groep jongeren niet 

bereikt of geholpen kan worden met evidence based methoden. Om de vraag ‘Wat 

te doen als evidence-based methoden voor een bepaalde doelgroep niet beschik-

baar zijn?’ te beantwoorden, zijn volgens Van Acker twee strategieën te volgen. De 

eerste strategie is de ‘mechanism-based’ benadering. Hierbij wordt zoveel mogelijk 

gebruik gemaakt van mechanismen die bij effectieve methoden goed blijken te 

werken. Huisbezoeken bijvoorbeeld blijken bij veel hulpverleningsmethoden een 

belangrijke factor te zijn voor het succes van de behandeling. Gestructureerd en 

planmatig werken aan concrete doelen die positief worden geformuleerd is een 

ander succesvol mechanisme. De tweede strategie noemt Van Acker de ‘casuïstische 

benadering’. Hiermee wordt bedoeld dat voor elk gezin en voor elk kind een nieu-

we verklaringstheorie wordt geformuleerd en dat op basis daarvan voor elk gezin 

en voor elk kind een nieuwe aanpak wordt uitgevonden. Om deze strategie goed te 

kunnen toepassen moet het hulpverleningsproces goed gerapporteerd worden, zo-

dat duidelijk wordt wat de hulpverlener precies doet en op welke observaties hij of 

zij de diagnose en behandeling baseert. Als in teamverband onder leiding van een 

expert de ervaringen worden besproken, is er een gerede kans dat zich geleidelijk 

aan een methodiek ontwikkelt voor de betreffende doelgroep. Dit laatste is de basis 

van Van Acker’s handleiding. Na de aanmelding en het intakegesprek worden zes 

fasen onderscheiden in de behandeling: observeren en concretiseren (1), analyseren 

en diagnosticeren (2), een behandelingsplan opstellen (3), het plan uitvoeren en 

eventueel bijstellen (4), de behandeling afbouwen en beëindigen (5) en de behan-

deling evalueren (6). 
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Hoewel Van Acker met zijn casuïstische benadering dus pleit voor het vaststellen 

van een nieuwe aanpak die per situatie kan verschillen, benoemt hij − enigszins 

paradoxaal − in de diverse fasen wel allerlei succesfacturen voor effectieve aanpak-

ken in de hulpverlening. De notie van een ‘kring’ of ‘netwerk’ van solidariteit rond 

de jongere is zo’n succesfactor maar deze wordt door Van Acker niet gedetailleerd 

uitgewerkt of beargumenteerd. Van Acker (2010: 15) volstaat met te stellen dat 

hij ervan ‘overtuigd is dat de begeleiding het meeste kans van slagen heeft als de 

hulpverlener samen met de jongere een dergelijk netwerk van solidariteit omheen 

de jongere weet te bouwen.’ Dat creëren van een netwerk moet ervoor zorgen dat 

hij of zij ‘deel uitmaakt van het buurtleven in bijvoorbeeld sportclubs, verenigingen, 

activiteiten van de moskee of kerk, deeltijds werk in bedrijven en winkels, enzo-

voort.’ (Van Acker, 2010: 29). 

2.3. Rehabilitatie op basis van differentie

De ontwikkelaars van de interventie Kwartiermaken, een participatiemethode 

voor kwetsbare groepen, wijken af van de meeste ontwikkelaars in de zin dat zij 

een vrij afwijkende en originele toepassing van rehabilitatietheorieën gebruiken. 

De theorieën en auteurs die zij citeren, vertrekken vanuit de idee dat participatie 

van, bijvoorbeeld, psychiatrische patiënten lastig is omdat zij anders zijn. Vooral de 

aangehaalde Kal (2001; 2002) verdedigt de stelling dat het streven naar integratie 

van ‘het andere’ een spanning oproept. De traditionele rehabilitatietheorieën en de 

rehabilitatiebeweging erkennen dit onvoldoende, aldus de ontwikkelaars. Met de 

theorie en praktijk van Kwartiermaken wil Kal ‘de grondslagen van de rehabilitatie-

theorie verder brengen’. Men erkent dat psychiatrische patiënten, maar ook andere 

groepen kwetsbare mensen, anders zijn en in zekere mate anders zullen blijven, 

ook wanneer zij een proces doormaken van cliënt tot burger. Dit vormt vervolgens 

de grondslag van de aanpak, die gebruik maakt van de theoretische begrippen dif-

ferentie en vreemdheid. 

Kal (2001) meent dat verschillen tussen mensen gemakkelijk aanleiding kunnen 

vormen voor verwijdering. Zij verwijst hierbij naar de Belgische feministe en filosofe 

Luce Irigaray die een ‘ethiek van de verwijdering’ formuleerde (zie Kal, 2001: 109-

110). In een ethische verhouding tot de ander zou, in de visie van Irigaray, nooit vast 

mogen staan wie die ander is. Ieder zou zoveel mogelijk ruimte moeten krijgen om 

verschillen met anderen te articuleren, te kunnen uiten dus. De vraag ‘Wie ben jij?’ 

moet steeds opnieuw gesteld worden en eigenlijk principieel onbeantwoord blijven. 

Anders zou de ander gereduceerd worden tot een vaststaand wezen en zo gefixeerd 

en ‘toegeëigend’ worden. Toe-eigening komt in dit verband neer op het onderwer-

pen van de ander aan de eigen normen, door de ander te reduceren tot ‘hetzelfde 
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ik’ of juist ‘anders dan ik’ waarbij ‘ik’ steeds de norm is (Kal verwijst hier tevens naar 

Van den Ende, 1999). Irigaray stelt zichzelf steeds de vraag: hoe komt een ethiek 

tot stand die motiveert tot het cultiveren van waarden die aanzetten tot respect 

voor en engagement met het anders zijn van anderen? Haar ‘ethiek van differen-

tie’ vormt aldus voor Kal een belangrijk theoretisch grondpatroon voor het ‘ruimte 

maken voor de vreemde ander’. Dit is wat de interventie Kwartiermaken beoogt en 

niet het conformeren van de ander aan het eigen ik.

‘Kwartiermaken’ beoogt een gastvrije en open samenleving waarin voor iedereen, 

dus ook voor de ‘vreemde ander’, plaats is. Dit vanuit de constatering dat veel 

mensen met moeite de weg vinden in de samenleving, vreemd gevonden worden 

of de samenleving als vreemd ervaren. Kwartiermaken houdt zich bezig met de 

vraag hoe voor deze groep ruimte of gastvrijheid gecreëerd kan worden en wie dit 

moet doen. In haar proefschrift baseert Kal haar onderbouwing van Kwartiermaken 

vooral op het werken met psychiatrische patiënten. Kal (2001) concludeert op basis 

van empirisch onderzoek van Ten Cate (1996, in: Kal, 2001) Hoof (2000, in: Kal, 2001) 

en Kroon (1998, in: Kal, 2001) dat mensen met een psychiatrische achtergrond niet 

gemakkelijk aansluiting vinden bij het leven buiten de ggz. Ongastvrijheid in de sa-

menleving wordt door Nuy (1998, in: Kal, 2001) omschreven. Hij betoogt dat mensen 

ongewild van de samenleving worden uitgesloten. Een mogelijke oorzaak hiervan is 

de permanente modernisering, die niet iedereen kan bijbenen. Het is de vraag of je 

mag verwachten dat iedereen hierin mee kan gaan. Nuy meent dat het aan dezelfde 

maatschappij is die de mensen uitsluit, om de terugweg naar de samenleving moge-

lijk te maken. Kwartiermaken leent deze opvatting door te stellen dat de samen-

leving er (mede) verantwoordelijk voor is dat kwetsbare mensen in staat gesteld 

worden om te participeren in de samenleving, indien nodig door de samenleving te 

veranderen. Kal (2001) licht de beoogde verandering toe: zij vraagt de maatschappij 

om ruimte te maken om kwetsbaar of ‘anders’ te kunnen zijn en niet te verwachten 

van mensen die anders zijn dat zij koste wat kost in het bestaande maatschappelijke 

stramien passen.

Kal plaatst Kwartiermaken in de traditie van de (psychiatrische) rehabilitatiebewe-

ging, waar onder andere Douglas Bennett een belangrijke rol in heeft gespeeld. 

Rehabilitatie betekent letterlijk eerherstel, eerherstel voor mensen met een psychi-

atrische achtergrond aan wie voorheen slechts een plaats in de inrichting of in de 

marge van de samenleving werd gegund. Rehabilitatie staat voor het creëren van 

mogelijkheden voor de chronisch psychiatrische patiënt om van patiënt burger te 

worden. Volgens Kal is de psychiatrische rehabilitatiebeweging er maar ten dele in 

geslaagd om het eerherstel van de patiënt vorm te geven. De rehabilitatiebeweging 

heeft de oplossing te veel gezocht in het aanbod vanuit de zorg- en hulpverlening. 
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Men wil de cliënt of patiënt zodanig steunen dat hij of zij weer aansluiting kan 

vinden als burger bij de ‘normale maatschappij’. Maar, zo betoogt Kal, daarbij is 

te weinig gekeken naar mechanismen van uitsluiting door de maatschappij, haar 

burgers en organisaties. Mensen die anders zijn, worden niet toegelaten omdat zij 

anders zijn. In de praktijk van de rehabilitatiebeweging kunnen psychiatrische cli-

enten alleen maar worden toegelaten tot de samenleving wanneer zij zich aanpas-

sen. ‘Rehabilitatie draait dan uit op (…) een onderdrukkend braaf burgerschap, op 

uitwissing van anders zijn’ (Van Loenen, 1997 in: Kal, 2001). Kal verdedigt de stelling 

dat het streven naar integratie van ‘het andere’ een spanning oproept. De rehabili-

tatietheorie en de rehabilitatiebeweging zouden dit onvoldoende erkennen. 

2.4. Empowerment door peer research

De ontwikkelaars van de interventie PAja!, een participatiemethode voor zwerfjon-

geren, hanteren een op empowerment georiënteerde theorie en men verwijst daar-

bij naar onderzoek van Noom en De Winter, 1999 in: Mak, Davelaar & Van der Lee, 

2009). Men stelt: ‘De aanpak van PAja! is gebaseerd op peer research. De ontwik-

kelaars sluiten zich aan bij de definitie van Noom en De Winter (1999 in: Mak et al., 

2009), die peer research een vorm van onderzoek noemen waarin jongeren uit een 

bepaalde groep optreden als medeonderzoekers van problemen die zich binnen de-

zelfde doelgroep voordoen. Kenmerk is dat de jongeren actief betrokken zijn bij de 

verschillende fasen van het onderzoeksproces, zoals het voeren van groepsgesprek-

ken en interviews, het meedenken over de interpretatie van de gegevens en de be-

leidsaanbevelingen. Dit type onderzoek komt voort uit verschillende onderzoekstra-

dities, zoals actieonderzoek, participatief buurtonderzoek en cliëntenonderzoek.’ 

Volgens Noom en De Winter (2003) ligt het begrip ’empowerment’ ten grondslag aan 

deze onderzoekstradities: het proces waarbij individuele, relatief machteloze personen 

met elkaar in dialoog treden met als doel om via collectieve actie hun omgeving te 

veranderen2. Als het om kinderen en jongeren gaat, is het sleutelwoord vaak parti-

cipatie: het proces waarin jeugdigen al doende leren om actief betrokken te zijn bij 

beslissingen over hun leefsituatie of leefomgeving. Peer research is ook een instrument 

voor empowerment van jongeren in relatie tot volwassenen. Hier wordt verwezen naar 

Baertveld (2003 in: Mak et al., 2009), die als belangrijk resultaat noemt dat de jongeren 

na het onderzoek sterker zijn in de gesprekken met volwassenen. Ze kennen de resulta-

ten van het onderzoek, ze weten dat ze niet alleen voor zichzelf spreken en ze hebben 

tijdens de training gesprekstechnieken opgedaan, aldus Baertveld.

2   Zie voor een uitgebreide verhandeling van de grondslagen van empowerment bij kwetsbare groepen: 

Boumans, 2012; 2015.
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Hoewel ook dit een voorbeeld is van een theoretische benadering die langs col-

lectieve weg individuele gedragsverandering probeert te bewerkstelligen, gaat het 

hier vooral om een verwijzing naar empirisch onderzoek. Theorie en onderzoek 

lopen hier dus deels in elkaar over. De Winter en Noom omschrijven in hun boek 

Participatief Jeugdwerk (2003: 39-40) peer research als een vorm van onderzoek 

waarin jeugdigen uit een bepaalde doelgroep optreden als mede-onderzoekers 

van problemen die zich binnen diezelfde doelgroep voordoen. Kenmerkend is dat 

jongeren actief betrokken zijn bij verschillende fasen van het onderzoeksproces 

(opstellen interviewvragen, afnemen interviews en het duiden van uitkomsten). Een 

dergelijke benadering, zo benadrukken De Winter en Noom, heeft zijn wortels in 

onderzoekstradities zoals sociaal geëngageerd actieonderzoek en/of participatief 

buurtonderzoek, dat mede gericht is op het versterken van betrokkenheid en socia-

le cohesie in lokale gemeenschappen (vgl. Small, 1995). Hart (1992) muntte de term 

‘participatory action research with children’. Daarmee wordt gedoeld op een onder-

zoeksbenadering waarbij jeugdigen niet slechts functioneren als leveranciers van de 

data, maar zelf actief betrokken zijn bij alle fasen van het onderzoeksproces. 

Volgens De Winter en Noom ligt aan al deze benaderingen het begrip ‘empower-

ment’ ten grondslag (vandaar: Empowerment door peer research). Zij omschrijven dit, 

verwijzend naar Young (1992), als het proces waarbij individuele, relatief machteloze 

personen met elkaar in dialoog treden met als doel om via collectieve actie hun omge-

ving te veranderen. Het sleutelwoord is hier ‘participatie’: het proces waarin jeugdi-

gen al doende leren om actief betrokken te zijn bij beslissingen ten aanzien van hun 

leefsituatie en leefomgeving. De Winter en Noom achten kinder- en jeugdparticipatie 

om verschillende redenen van belang. Allereerst zijn er de universele rechten van het 

kind. Daarnaast blijkt dat kinderen en jongeren die thuis, in de buurt, op school of in de 

hulpverlening het gevoel meekrijgen dat ze serieus geworden genomen en dat ze wor-

den beschouwd als een belangrijk, verantwoordelijk lid van de gemeenschap, zich in 

allerlei opzichten beter en gezonder ontwikkelen dan leeftijdgenoten die deze sociale 

verbondenheid geheel of gedeeltelijk missen (zie bijvoorbeeld Blum & Rinehart, 1998). 

Jeugdigen de gelegenheid bieden tot participatie in hun eigen leefomgeving, is dus te 

beschouwen als een belangrijke vorm van primaire preventie. 

De specifieke benadering van peer research zoals De Winter en Noom die constru-

eren, verloopt als volgt. Jongeren brengen via gestructureerde gesprekken met an-

dere jongeren hun lokale problematiek in kaart en zoeken daarna in zogenoemde 

‘verbetergroepen’ samen met relevante volwassenen (bijvoorbeeld hulpverleners of 

beleidsmakers) naar concreet toepasbare oplossingen. De beste daarvan wordt ver-

volgens direct geïmplementeerd. De Winter en Noom zien dit, wederom verwijzend 

naar Small (1995), als een methode die good science combineert met good practice. 
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Volgens Small is het een vorm van goede wetenschap om jongeren aan het woord 

te laten, omdat die methode inzicht verschaft in belangrijke lokale factoren die hun 

ontwikkeling mede bepalen. De Winter en Noom zien daarom in hun benadering 

tevens overeenkomsten met het ‘ecologische model van menselijke ontwikkeling’ 

van Bronfenbrenner (1989). Achter de theoretische notie van empowerment door 

peer research ligt dus ook het inzicht dat de vergaarde informatie meer oplevert 

omdat alle betrokken partijen meer waarde hechten aan informatie die ze als een 

weerspiegeling van hun eigen realiteit zien. Zulke kennis zal zodoende ook eerder 

en beter toegepast worden, aldus De Winter en Noom (2003). 

2.5.  Antropologisch en sociologisch perspectief in 
thuisbegeleiding

De interventie Thuisbegeleiding richt zich op gezinnen met een niet-westerse achter-

grond. De ontwikkelaars namen het ‘antropologische perspectief’ van Leininger (1988, 

in: Kort, Ten Thije & Dral, 2009: 109) als uitgangspunt. Zij stellen: ‘Dit perspectief gaat 

er samengevat vanuit dat men kennis heeft genomen van de andere cultuur en op 

basis daarvan hulp kan bieden. Cultuur is dan gedefinieerd als: geleerde, gedeelde en 

overgedragen waarden, normen, geloof en levenswijze van een specifieke groep, die 

leidraad vormen voor hun denkwijze, beslissingen en handelingen. De begeleiding is 

er binnen deze context op gericht om het welbevinden te hervinden op een manier 

die past bij de cultuur. Het gaat erom dat de thuisbegeleider voorafgaand aan de 

begeleiding van het gezin behoort te weten hoe zij aankijken tegen zorg, welk geloof 

en welke concepten er bestaan, welk zorggedrag er is en welke belemmeringen zij on-

dervinden bij de toegang tot de publieke sector zoals de gezondheidszorg. Met kennis 

over de cultuur kan de thuisbegeleider met de juiste basishouding allochtone gezinnen 

begeleiden. De thuisbegeleider dient de cliënt zo veel mogelijk te volgen.’

De ontwikkelaars reiken daarbij de BOSPAD-methode aan, een werkwijze van 

Verhoef en Zevenbergen (1999, in: Kort et al., 2009: 110) die vanuit een antropolo-

gisch perspectief opereert. Daarin is er aandacht voor de basishouding, de overeen-

komst, het signaleren, de persoonlijke normen en waarden, de andere normen en 

waarden en het doen. Een juiste basishouding betekent hier eigenlijk het werken 

vanuit de uitgangspunten van belevingsgerichte zorg. Zodra de hulpvraag helder 

is, komt de thuisbegeleider tot een overeenkomst over de aan te bieden hulp, 

zodat de cliënt en de thuisbegeleider hetzelfde idee hebben over wat is afgespro-

ken. Signaleren komt neer op ‘iets doen met wat je opvalt’. Persoonlijke en andere 

normen en waarden wil zoveel betekenen als: leg beide naast elkaar en bekijk wat 

verschillen en overeenkomsten zijn. Trek vervolgens uit alle voorgaande stappen je 

conclusie en ga doen, aldus de ontwikkelaars.
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Kijken we naar de aangehaalde bronnen, dan blijkt dat het antropologische per-

spectief in hulpverlening afkomstig is uit theorievorming in de verpleegkunde. In 

zijn meest basale omschrijving komt Leininger’s antropologische perspectief erop 

neer dat verplegers rekening dienen te houden met de culturele achtergrond van 

een patiënt, omdat die invloed uitoefent op zijn of haar wensen, verwachtingen 

en ook angsten. Leininger’s transculturele model van hulpverlening is een bekende 

theorie in de verpleegkunde (Leininger, 1991). De premisse van de theorie is het 

bieden van ‘cultureel congruente’ verpleegkundige zorg. Leininger stelt dat als men 

volledig betekenissen, patronen en processen in de zorg ontdekt, men beter de 

gezondheid en/of het welzijn van de patiënt kan voorspellen. 

Het antropologische perspectief wordt gecomplementeerd met wat de ontwikke-

laars het ‘sociologische perspectief’ noemen. Men verwijst hierbij naar Polaschek 

(1998, in: Kort et al., 2009: 111). De ontwikkelaars stellen: ‘Daarbij gaat het om een 

bewustwording van de sociale factoren die van invloed zijn op de interetnische 

relatie, zoals een verblijf in Nederland ingegeven door economische motieven. 

De thuisbegeleider moet zich bewust zijn van de sociale factoren die van invloed 

zijn op het individuele gedrag van de cliënt. Daarbij wordt het TOPOI model van 

Hofman en Arts (1994, in: Kort et al., 2009: 112) genoemd als een werkwijze die de 

thuisbegeleider vanuit sociologisch perspectief houvast biedt. Deze methode helpt 

overzicht te houden in het gesprek. Elk in het TOPOI model onderscheiden gebied: 

taal, ordening, perspectieven, organisatie, inzet en invloed, geeft een ingang om 

mogelijke misverstanden in de communicatie te verhelderen. Het gaat er binnen 

deze werkwijze om door goed te communiceren de ander te erkennen en dus veilig 

te laten voelen.’

De bron waar hier indirect naar wordt verwezen, Polaschek (1998 in: Kort et al., 2009), 

presenteert het concept van ‘cultural safety’, hoewel zij hier feitelijk inderdaad een 

meer sociaal c.q. sociologisch perspectief mee bedoelt. Polaschek ontwikkelde het 

concept bij de verpleging van Maori-cliënten in Nieuw-Zeeland om te reflecteren op de 

verpleegkundige praktijk vanuit het standpunt van een autochtone minderheid in een 

land. In Polaschek’s paper contrasteert dit concept kritisch met het eerder genoemde 

transculturele model van Leininger (door de ontwikkelaars dus aangeduid als het  

‘antropologische perspectief’). Polaschek meent dat culturele veiligheid in Nieuw-

Zeeland veelal is gericht op de individuele houding die verpleegkundigen hebben in 

hun praktijk en dat dit streven vervolgens de effecten van hun sociale conditionering 

op hun verpleegkundige benadering probeert te veranderen. Polaschek bezigt de 

opvatting dat alle verpleegkundige zorg wordt geleverd in een sociale context die de 

effectiviteit daarvan beïnvloedt en meent dat de structurele elementen (niet alleen 

culturele), zoals de institutionele context waarbinnen de verpleegkundige zorg wordt 
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verstrekt en het beleid dat invloed heeft op hoe de zorg wordt geleverd, eveneens 

expliciet moeten worden erkend. Polaschek concludeert dat niet alleen de handelingen 

van verpleegkundigen met dit perspectief kunnen worden verrijkt, maar dat ook de 

machtsongelijkheden tussen groepen in de samenleving moeten worden aangepakt. 

Anders zou niet kunnen worden gegarandeerd dat de behoeften van personen uit 

minderheidsculturen in de gezondheidszorg worden bevredigd. 
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Vigerende sociale  
theorieën uit de 
internationale literatuur

In het voorgaande is sociale theorievorming besproken in de context van inter-

venties uit de Movisie-databank. Naast vermelde theorieën in de databank, kun-

nen in de literatuur nog vele andere sociale theorieën worden onderscheiden. Dit 

hoofdstuk is niet bedoeld als uitputtend overzicht, eerder als een kernachtige greep 

van vigerende sociale theorieën die direct of indirect een rol kunnen spelen bij de 

theoretische onderbouwing van sociale interventies. Ze hebben met elkaar gemeen 

dat ze collectief gedrag beschrijven of individueel gedrag dat wordt beïnvloed via 

de interactie met (of perceptie van) anderen en de maatschappelijke omgeving 

(vandaar het adjectief ‘sociale’). Voor een deel is de beschrijving van de theorieën 

ontleend aan Michie en anderen (2014). Sommige van de gebruikte voorbeelden bij 

de theorieën zijn van hen afkomstig. De focus in dit hoofdstuk ligt aldus op funda-

mentele verklaringstheorieën van sociaal gedrag. Al te sectorale en/of individuele 

gedragstheorieën zijn buiten beschouwing gelaten3. 

3.1. Social Learning Theory

De Social learning theory van Miller en Dollard (1945) probeert te verklaren hoe 

mensen leren via de observatie en imitatie van anderen. Het vertoont veel raakvlak-

ken met − en is eigenlijk een voortzetting van − de theorie van klassieke conditione-

ring van Pavlov (1927). De theorie onderscheidt vier factoren die bepalend zijn voor 

het leren: drive, signalen, respons en beloning. 

Drive

Drive is de motivatie of de wens om te handelen of te reageren en is een stimulans 

die actie activeert. De motivatie voor actie wordt grotendeels aangedreven door 

aangeboren eigenschappen. Deze omvatten prikkels zoals pijn, honger en dorst. 

Verworven drives ontwikkelen zich bovenop de aangeboren drives. Deze omvatten 

3   Individuele theorieën van gedragsverandering zijn in de internationale literatuur veelal te herkennen 

aan het adjectief ‘self’ in plaats van ‘social’ (bijv. Self-Determination Theory, Self-Efficacy Theory, Self-

Regulation Theory, enzovoort).
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stimuli zoals angst (gebaseerd op pijn) en eetlust (gebaseerd op honger) en kunnen 

gebaseerd zijn op meerdere aangeboren en verworven drives, zoals het verlangen 

naar geld (op basis van honger, koude, angst, enzovoort). 

Signaal

Terwijl een drive een persoon motiveert om op te treden, bepaalt een signaal (of: 

aanwijzing) de actie die zal worden ondernomen, en waar en wanneer die zal 

worden ondernomen. Aanwijzingen omvatten prikkels uit de omgeving, zoals een 

schoolbel die aangeeft dat de les ten einde is, of verkeerslichten die manen tot 

stoppen of doorrijden. Stimuli kunnen dus zowel drives als signalen zijn. Of stimuli 

fungeren als drives, is afhankelijk van hun sterkte. Een zwak geluid zal bijvoorbeeld 

niet snel actie stimuleren en het beëindigen van het geluid zou slechts een kleine 

beloning inhouden. Echter, een zeer hard geluid zal wel degelijk actie stimuleren, 

en het ontsnappen aan of ophouden van dat geluid zou lonend zijn. Evenzo hangt 

het stimulerend vermogen van signalen af van hun onderscheidend vermogen. 

Verschillen in de toon van de stem bijvoorbeeld, worden gebruikt door volwasse-

nen om geleerde reacties uit te lokken bij hun kinderen. Aanwijzingen leiden dus 

de motivatie in de richting van het juiste antwoord. Als bijvoorbeeld een hongerig 

persoon een restaurant ziet, zal die persoon dat teken volgen. 

Respons

De reactie op een bepaalde aanwijzing, bij aanwezigheid van een bepaalde drive, 

moet worden geleerd. Dit leerproces heeft plaats wanneer het juiste antwoord op 

een specifieke aanwijzing wordt gegeven voor de eerste keer, en wordt beloond. 

Bepaalde reacties zijn gemakkelijker te leren dan andere door de frequentie waarin 

zij optreden, waarbij de waarschijnlijkheid dat de reactie in aanwezigheid van de 

aanwijzing vóór het leren wordt uitgevoerd, wordt verhoogd. Voorafgaand aan 

dit leren kunnen reacties worden gerangschikt volgens de waarschijnlijkheid van 

optreden in een initiële of aangeboren hiërarchie. Door het leren wordt de be-

loonde reactie waarschijnlijker, wat resulteert in een nieuwe hiërarchie, door Miller 

en Dollard (1945) de ‘resulterende hiërarchie’ genoemd. Juiste antwoorden kun-

nen worden geïdentificeerd, hetzij door middel van trial-and-error van willekeurig 

optredende reacties, of zij kunnen − tot op zekere hoogte − worden afgeleid uit 

mondelinge instructie, imitatie of voorafgaand leren.

Beloningen

Beloningen versterken de neiging van een persoon om bepaalde reacties te geven 

op bepaalde signalen. Wanneer iemand beloond wordt voor zijn of haar respons 

op een bepaalde aanwijzing, dan zal die persoon eerder geneigd zijn die reactie bij 

die aanwijzing te herhalen. Als ze niet wordt beloond, zal de reactie minder snel 
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herhaald worden. Beloningen kunnen ook gezien worden als vermindering van 

drives (bijvoorbeeld verminderde honger). Er zijn zowel aangeboren beloningen 

(bijvoorbeeld vermindering van drives als honger en pijn) en verworven beloningen 

(bijvoorbeeld vermindering van drives als angst en de ontvangst van geld).

3.2. Social Bond Theory

De sociale bindingstheorie van Hirschi (1969) is oorspronkelijk afkomstig uit de 

criminologie. De theorie benadrukt het belang van sociale (of maatschappelijke) 

bindingen voor jeugdige delinquenten, en verklaart hun criminele gedrag vanuit 

de afwezigheid van die sociale bindingen. Die sociale bindingen kunnen concrete 

zaken omvatten zoals constructief contact met familie en niet-criminele vrienden, 

maar ook meer abstracte zaken, zoals het committeren aan sociale normen en insti-

tuties (school, werk) en deelname aan maatschappelijke activiteiten die als startpunt 

kunnen dienen voor positieve gedragsverandering. De vier basiselementen van de 

sociale bindingstheorie zijn gehechtheid, toewijding, betrokkenheid bij conventio-

nele activiteiten (versus deviante of criminele activiteiten) en het gemeenschappe-

lijke waardesysteem binnen de samenleving of subgroep van een individu. 

De Social Bond Theory wordt sinds lang algemeen aanvaard door vele sociologen en 

criminologen om verschillende redenen. Hirschi baseert zijn theorie op de betekenis 

die sociale banden hebben voor de ontwikkeling van mensen; wanneer een band 

wordt verzwakt of kapot gaat, kan deviant gedrag van die persoon het gevolg zijn.

Gehechtheid

Gehechtheid wordt door Hirschi omschreven als het niveau van de waarden en 

normen die een individu heeft in de samenleving. Gehechtheid is vooral belangrijk 

als het gaat om ouderfiguren van de jongere. Volgens Hirschi spelen echter andere 

hechtingen, zoals school, eveneens een belangrijke rol in de traditionele samen-

leving. Oorspronkelijk (maar misschien ook heden ten dage nog) creëerde school 

vooral betrokkenheid bij jongeren van de midden- en hogere klasse. Middenklasse 

kinderen hebben de neiging kinderen uit de lagere klasse te pesten en te demora-

liseren. Mede hierdoor beginnen jongeren uit de lagere klassen wrok te koesteren 

naar school. Deze wrok belemmert vervolgens een succesvolle voortzetting van het 

voortgezet onderwijs. Dit heeft op zijn beurt weer een zelfversterkend effect op het 

gebrek aan verheffing van lagere klassen, aldus de theorie van Hirschi. 

Betrokkenheid

Betrokkenheid wordt binnen deze theorie omschreven als de mogelijkheid die een 

individu heeft om zich te houden aan wettelijke normen. Tijdens onze adolescentie 
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hebben we bepaalde normen en waarden geleerd die ons in staat stellen ‘normaal’ 

te functioneren in de maatschappij. Al heel vroeg in ons leven leren we doorgaans 

het verschil tussen ‘goed’ en ‘fout’. Dit inzicht heeft een enorme invloed op hoe we 

onze plaats zien in de normale samenleving. Als een kind bijvoorbeeld opgroeit in 

een huis waar regelmatig drugs wordt verkocht, dan voorspelt de sociale bindings-

theorie dat dat kind een grotere kans op betrokkenheid heeft bij drugscriminaliteit 

in zijn of haar latere leven. Ook de ‘band’ tussen moeder, vader en kind in een 

normaal gezin is doorgaans zeer sterk, wat op zijn beurt fungeert als een blauwdruk 

voor het hele volwassen leven van het kind. 

Conventioneel vs. afwijkend gedrag

Ten derde is er de keuze van een persoon om conventioneel gedrag te uiten versus 

afwijkend gedrag. Deze keuze vormt zich niet lang nadat de basisregels van het 

leven zijn geleerd. Als er geen ‘goed en kwaad’ basis gevormd wordt, zal de adoles-

cent een beslissing nemen die hem op dat moment het meest zinvol lijkt. Dit sluit 

ook aan bij familiebetrokkenheid bij het leven van de persoon. 

3.3. Social Norms Theory

De social norms theory van Perkins en Berkowitz (1986) is een gedragsweten-

schappelijke theorie die stelt dat gedrag wordt beïnvloed door onnauwkeurige of 

onvolledige inschattingen van de gedachten en gedragingen (normen) van andere 

personen binnen dezelfde sociale groep. Een jongere kan bijvoorbeeld de alcohol-

consumptie binnen zijn vriendengroep overschatten, wat bij die jongere kan leiden 

tot overmatig alcoholgebruik. Op soortgelijke wijzen kan de onderschatting van 

attitudes of gedragingen van anderen in relatie tot specifiek, individueel gedrag dat 

gedrag juist ontmoedigen. Anders gezegd, mensen passen hun gedrag aan al naar 

gelang hun subjectieve percepties van de norm. De discrepantie tussen gepercipi-

eerde normen en werkelijke normen wordt binnen deze theorie aangeduid als de 

‘misperceptie’. Het is die misperceptie die het gedrag beïnvloedt.4 

Perkins en Berkowitz (1986) onderscheiden drie typen misperceptie: pluralistische 

onwetendheid, valse consensus en valse uniciteit. Pluralistische onwetendheid is het 

meest voorkomende type van misperceptie en treedt op wanneer de meerderheid 

van de groepsleden gelooft dat de meerderheid van hun peers anders denkt of zich 

4   Het manipuleren van sociale normen (en de waarneming daarvan) op het gedrag en/of de houding 

van personen, en hoe daarmee hun gedrag verandert, is wellicht relevant voor interventies die zich 

richten op het veranderen van sociale normen in een buurt of een wijk. Zie hiervoor bijvoorbeeld: 

Crandall, Eshleman & O’Brien (2002). 
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anders gedraagt dan zijzelf; dat wil zeggen: de meerderheid meent ten onrechte 

dat zij tot de minderheid behoort. Als bijvoorbeeld de meerderheid van groepsleden 

regelmatig naar de sportschool gaat, maar zelf gelooft dat de meerderheid van de 

groep relatief inactief is, dan voorspelt de social norms theory dat die personen hun 

gedrag aanpassen en inactiever worden. 

Valse consensus refereert aan gevallen waarin een persoon ten onrechte meent dat 

de meerderheid van groepsleden net zo denkt en zich net zo gedraagt als zijzelf, 

terwijl in werkelijkheid die persoon juist in de minderheid is. Een persoon die 

bijvoorbeeld heel inactief is, kan ten onrechte geloven dat de meerderheid van zijn 

peers ook inactief is, wat zijn of haar gedrag onveranderd laat. De misperceptie van 

valse consensus dient vaak een specifieke functie in menselijk gedrag: het rationali-

seert schadelijk gedrag en faciliteert de ontkenning dat dat gedrag problematisch is 

(self-serving bias). Valse uniciteit refereert aan een persoon die ten onrechte gelooft 

dat zijn of haar gedachten unieker zijn dan die van de peers. Dit type mispercep-

tie kan er bijvoorbeeld toe leiden dat mensen zich terugtrekken uit een bepaalde 

sociale groep omdat zij menen dat ‘de anderen’ er andere normen en waarden op 

nahouden, terwijl dit in werkelijkheid niet zo is. 

3.4. Social Action Theory

De sociale actie theorie is oorspronkelijk gepubliceerd door de socioloog Max Weber 

in 1922. Daarmee is het een van de vroegst ontwikkelde sociale theorieën. De the-

orie stelt dat, hoewel veel acties van mensen wellicht onbewust worden uitgevoerd 

en het onderscheid tussen bepaalde acties niet altijd duidelijk is, het conceptueel 

belangrijk is om sociale actie van andere vormen van actie te onderscheiden. De 

theorie definieert sociale actie als gedrag dat op een betekenisvolle manier is ge-

richt op andere mensen (in plaats van op materiële zaken). Sociale actie kan zich op 

vier verschillende manieren oriënteren: instrumenteel-rationeel, waarde-rationeel, 

affectie-georiënteerd of traditioneel. Instrumenteel-rationele actie wordt bepaald 

door de verwachtingen over het gedrag van andere mensen. In dit geval zijn het 

de verschillende middelen en doeleinden van acties die rationeel worden gewogen. 

Affectie-georiënteerde actie wordt bepaald door iemands gevoelens en emotionele 

staat. In sommige gevallen is het wellicht niet mogelijk om dit als een betekenisvolle 

actie te zien, in andere gevallen kan het een bewuste uiting zijn van emotionele 

spanningen. Traditionele actie ten slotte, wordt bepaald door gewoonten en vormt 

volgens Weber de meerderheid van alledaagse acties van mensen. Wederom bete-

kent dit niet dat deze acties altijd betekenisvol zijn. Maar acties vanuit gewoonte 

kunnen wel worden uitgevoerd met een zekere mate van zelfbewustzijn. 
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Volgens Weber vereist sociale actie sociale relaties. Die sociale relaties kunnen 

vervolgens meewerkend (constructief) of niet-meewerkend (destructief) zijn. Ze 

kunnen bestaan uit conflicten, aantrekkingskracht, vijandschap, vriendschap, liefde, 

loyaliteit, economische verandering, enzovoort. Ze kunnen kort- of langdurend zijn, 

formeel of informeel. Een bepaald verloop van een sociale actie kan worden her-

haald door een enkele persoon of meerdere mensen. Dat wil zeggen, als een actie 

regelmatig herhaald wordt, dan wordt dat binnen de sociale actie theorie ‘gebruik’ 

genoemd. Gebruik kan modes of conventies omvatten, die beide zijn gericht op 

sociaal prestige. Als het gebruik is gebaseerd op een jarenlange praktijk, dan heet 

dat ‘gewoonte’. Gewoonten bestaan op hun beurt uit normen en conformiteit. 

Gewoonten zijn niet wettelijk verplicht, maar worden uitgevoerd op basis van de 

vrije wil en zijn vaak in het belang van de betrokkenen. Van degenen die vergelijk-

bare instrumenteel georiënteerde verwachtingen delen, kan worden gezegd dat zij 

handelen uit eigen belang. In dit geval wordt er geen rekening gehouden met ‘de 

ander’. De sociale actie theorie voorspelt dat dit evenwel antagonisme kan wekken 

die op de langere termijn, het eigen belang weer kan schaden.

3.5. Social Cognitive Theory

De social cognitive theory van Bandura (1986) biedt een kader voor de bestudering 

en het begrip van gedachten en gedrag van mensen. De premisse van de theorie is 

dat persoonlijk gedrag, de omgeving en individuele factoren met elkaar interacte-

ren en elkaar beïnvloeden. Bandura noemt dit de ‘triadische wederkerigheid’: de 

idee dat omgeving, gedrag en cognitieve facturen elkaar wederzijds beïnvloeden. 

De theorie stelt dat menselijk gedrag het beste kan worden begrepen in termen van 

vijf basisvermogens: het vermogen tot symbolische gedachten, het vermogen tot 

voorzorg, het vermogen om te leren door observatie en het vermogen tot zelfregu-

lering en zelfreflectie. 

Het door Bandura aangeduide ‘symbolische vermogen’ bestaat eruit dat symbo-

len kunnen worden gebruikt voor het transformeren van ervaringen in mentale 

modellen die op hun beurt kunnen worden gebruikt om toekomstig gedrag te 

sturen en ervaringen betekenis te geven. Symbolen kunnen bijvoorbeeld worden 

gebruikt om de verschillende werkingsmechanismen van het verloop van acties te 

plannen door de verwachte resultaten cognitief te evalueren. Het ‘vermogen tot 

voorzorg’ verwijst naar het vermogen om gedragsregels te bepalen op basis van 

de toekomst. Dit kan gebeuren door het stellen van doelen, het plannen van het 

verloop van acties om een ingebeelde toekomst te construeren en door de motiva-

tie en begeleiding van de actie te bereiken op basis van de verwachte resultaten. 

Binnen de social cognitive theory is dit vermogen tot voorzorg sterk afhankelijk 
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van de capaciteit tot symboliseren, omdat cognitieve voorstellingen fungeren als 

motieven of ‘gidsen’ voor toekomstige acties en gebeurtenissen. Het vermogen 

tot observatie verwijst naar het vermogen om te leren door het modelleren van 

anderen (gedrag, houding, enzovoort), en lijkt aldus afgeleid van de social learning 

theory (zie 3.1.). Terwijl het leren kan plaatsvinden door actie, is het leren door imi-

tatie meer effectief voor het verbeteren van de snelheid van leren, aldus Bandura. 

Daarnaast kunnen sommige aspecten van geleerd gedrag alleen indirect optreden, 

bijvoorbeeld bij taal of nieuwe gedragspatronen die alleen sociaal kunnen worden 

gecommuniceerd. 

Het ‘zelfregulerende vermogen’ verwijst naar het vermogen van mensen om hun 

eigen gedrag te motiveren of te regelen op basis van hun persoonlijke normen 

en evaluaties van hun gedrag. Specifiek wordt zelfregulering binnen de social 

cognitive theory gedefinieerd als de identificatie van discrepanties tussen werke-

lijk gedrag en persoonlijke normen en de daarop volgende aanpassingen van dat 

gedrag. Zelfregulering kan ook betrekking hebben op aanpassingen van de externe 

omgeving door middel van het organiseren van omgevingskenmerken die bepaald 

gedrag vergemakkelijken of versterken. Het vermogen tot zelfreflectie ten slotte, 

ziet Bandura als ‘uniek menselijk’. Het stelt mensen in staat om hun eigen ervarin-

gen, gedachten en kennis te analyseren. Dit zelf-reflectieve vermogen dient ertoe 

generieke kennis door middel van reflectie op persoonlijke ervaringen en kennis 

te genereren. De gedachten die worden gegenereerd, gewijzigd of gecontroleerd 

door middel van zelfreflectie, fungeren als gids voor bepaalde acties en verwach-

tingen. De uitkomsten hiervan worden betrokken bij de verdere zelfreflectie om de 

geschiktheid van de voorgaande gedachten te evalueren en ze dienovereenkomstig 

aan te passen. Deze processen genereren meestal ‘waarheidsgetrouwe’ gedachten, 

maar kunnen in sommige gevallen foutief denken veroorzaken. Sommige gedra-

gingen die voortvloeien uit onjuiste denkwijzen, kunnen bijvoorbeeld leiden tot 

sociale gevolgen die deze valse manier van denken bevestigen.

Een specifieke vorm van zelfreflectie is het meest invloedrijk op gedrag: het inschat-

tingsvermogen van mensen om effectief om te gaan met verschillende omstandig-

heden (dat wil zeggen, gepercipieerde zelfredzaamheid). De social cognitive theory 

voorspelt dat onze percepties van zelfredzaamheid voor een groot deel onze acties 

(handelingen) bepalen, de mate waarin we in die acties investeren (dat wil zeggen: 

er moeite voor doen) en de angst of het zelfvertrouwen dat we tonen als we deze 

acties uitvoeren. De acties die worden beïnvloed door percepties van zelfredzaam-

heid, kunnen dus resulteren in zowel succes als mislukking. Op hun beurt dienen die 

resultaten weer ter informatie voor toekomstige inschattingen van zelfredzaamheid.
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3.6. Social Identity Theory

De sociale identiteitstheorie van Tajfel en Turner (1986) verklaart intergroepsgedrag 

en conflicten tussen groepen. Groepsgedrag staat in relatie tot het verlangen van de 

groepsleden om zichzelf positief te onderscheiden van andere groepen en de eigen 

groep positief te evalueren. De theorie van sociale identiteit is dus een theorie van 

intergroepsgedrag, dat wil zeggen gedrag van één of meer personen gericht op één 

of meer anderen, dat is gebaseerd op de waarneming dat ze behoren bij een andere 

maatschappelijke categorie dan die anderen. Een groep wordt in dit verband gedefi-

nieerd als een aantal mensen dat zichzelf indeelt in dezelfde sociale categorie - met 

vaak ook een gedeelde geschiedenis − en emotionele en sociale betrokkenheid in 

deze categorie met elkaar deelt. 

Vergelijkingen tussen groepen worden vergemakkelijkt door sociale indelingen die 

vervolgens dienen als cognitieve gereedschappen om orde aan te brengen in de 

sociale omgeving. Dergelijke sociale categorieën vergemakkelijken op hun beurt zelf-

referentie, een proces waarin mensen hun plaats in de samenleving definiëren. Sociale 

groepen geven hun leden daarom een sociale identiteit, gebaseerd op vergelijkingen 

met leden van andere groepen. 

Binnen de sociale identiteitstheorie staan bij die intergroepsvergelijking drie 

factoren centraal. Ten eerste is er de mate waarin mensen hun lidmaatschap van 

een groep geïnternaliseerd hebben als onderdeel van hun zelfbeeld. Ten tweede 

is de mate waarin de sociale situatie het evalueren van attributen mogelijk maakt 

belangrijk, omdat niet alle verschillen tussen groepen betekenisvol zijn. Ten derde 

vergelijken niet alle in-groepen elkaar met alle out-groepen, maar alleen met out-

groepen die worden beschouwd als relevant. Die inschattingen van relevantie zijn 

op hun beurt veelal gebaseerd op factoren zoals gelijkenis en nabijheid. Denk bij-

voorbeeld aan de sterke rivaliteit bij supporters van sportverenigingen uit dezelfde 

streek.

De relatie tussen intergroepsvergelijkingen en intergroepsgedrag wordt verder 

aangedreven door verschillende theoretische aannames en uitgangspunten:

1. Mensen zijn gemotiveerd om hun gevoel van eigenwaarde te behouden of te 

verhogen.

2. Sociale categorieën en lidmaatschap van sociale groepen worden positief of 

negatief gewaardeerd. Of de sociale identiteit van een persoon positief of 

negatief wordt gewaardeerd, hangt af van de totale weging van de waarde van 

de sociale groepen waartoe de persoon behoort.
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3. Een persoon beoordeelt de eigen groep (de in-group) tegen andere groepen 

(out-groups) via sociale vergelijkingen van positief of negatief gewaardeerde 

kenmerken. Een positieve discrepantie tussen de eigen groep van een persoon 

en anderen zal worden beloond met hoog aanzien, een negatief verschil zal 

worden beloond met een laag aanzien.
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Conclusies

4.1. Algemene bevindingen

De oogst: 46 afzonderlijke theoretische concepten

De oogst van de interventiebeschrijvingen in de databank omvat 46 afzonderlijke 

theoretische concepten (zie bijlage 1). Dit varieert van hele algemene sociale theorieën, 

zoals ‘constructivisme’ of ‘Gestalttherapie’, tot zeer specifieke modellen uniek voor 

een bepaalde methode. De theorieën zijn onderverdeeld naar de thema’s gezondheid, 

welzijn en ontmoeting. Onder gezondheid zijn de theorieën geschaard die zich veelal 

richten op rehabilitatie van cliënten met psychosociale problematiek. Onder welzijn 

vallen de theorieën aangewend voor activering van algemenere kwetsbare doelgroe-

pen zoals multiprobleemgezinnen of (ex)criminele jongeren. Onder het thema ontmoe-

ting tot slot vallen theorieën die zich specifiek richten op contactbevordering, veelal 

aangewend voor groepen die verkeren in sociaal isolement zoals zwerfjongeren of 

eenzame ouderen. Theorieën op het terrein van welzijn en gezondheid richten zich wat 

vaker op het individu, theorieën op het terrein van ontmoeting vaker op het collectief, 

zoals groepen of wijken. Dit betekent echter niet dat welzijns- en gezondheidstheo-

rieën louter individuele gedragstheorieën zijn; bij het gros van de interventies vormt 

het individu weliswaar het startpunt, maar sociale netwerkactivering is daarbij veelal 

de achterliggende, bepalende theoretische notie.

Variatie in theoriegebruik maar ook overlapping

Om overlapping tegen te gaan, is de oogst van 46 theorieën verkregen na diverse 

filters. Desondanks bestaan er tussen de in dit document opgenomen theorieën nog 

steeds raakvlakken. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat interventieontwikkelaars 

vaak verschillende benamingen gebruiken voor overeenkomstige concepten. De ene 

ontwikkelaar verwijst dan bijvoorbeeld naar de ‘structuratietheorie’ een andere naar 

de ‘systeemtheorie’, terwijl beiden min of meer hetzelfde bedoelen, namelijk dat 

de sociale omgeving een cruciale rol speelt in het probleemoplossend vermogen van 

individuen. Anderzijds wordt overlapping veroorzaakt doordat ontwikkelaars in hun 

theoretische onderbouwing starten vanuit verschillende (wetenschappelijke) tradities 

of sectoren, waar soms onafhankelijk van elkaar hetzelfde theoretische wiel is uitge-

vonden. Het vocabulaire in de interventiebeschrijving verschilt dan, terwijl de theo-

rieën inhoudelijk op hetzelfde neerkomen. Die overlapping is overigens een gekend 

‘probleem’ en niet uniek voor de sociale sector. In een narrative review van het gebruik 

van het construct ‘sociale controle’ in de psychotherapie identificeerde Skinner (1996) 

bijvoorbeeld meer dan 100 verschillende conceptualisaties van dit begrip. 

4



* * *  34  Vaste grond 

Relativering kant-en-klare overzichten en recepturen gewenst

Voorliggende rapportage bevat een uitgebreid overzicht van theorieën. Nochtans 

moet de behoefte aan heldere overzichten van theorieën enigszins worden gerelati-

veerd. Er zijn geen kant-en-klare recepturen of overzichten te maken van theorieën 

die louter of vooral relevant zijn voor de sociale sector. Het kan wel nuttig zijn 

om theorieën te inventariseren, maar voor de praktijk heeft dat niet per se meer-

waarde. Voor sommige professionals of beleidsmakers bieden dergelijke overzichten 

wellicht een kader van waaruit ze iets kunnen ondernemen. Veel andere professio-

nals zullen die overzichten echter als te ‘losgezongen’ zien van hun eigen praktijk, 

of menen dat ze geen recht doen aan wat zij nodig hebben. Daar komt bij dat de 

ene theoretische notie (bijvoorbeeld peers gebruiken in een netwerk van zwerfjon-

geren) vaak overloopt in de andere theoretische notie (bijvoorbeeld constructivisme, 

actieonderzoek). Grenzen zijn dus diffuus. 

De beschrijving en ‘vertaling’ van theorieën: geen exacte wetenschap

Theorieën verliezen bovendien soms hun oorspronkelijke betekenis wanneer ze 

worden aangewend of gecodificeerd door ontwikkelaars of andere auteurs bij het 

ontwerp van hun methode. Ontwikkelaars geven vaak hun eigen draai aan een the-

orie. Dat blijkt sterk uit het bronnenonderzoek van deze verkenning. De meeste ver-

wijzingen van ontwikkelaars zijn secundaire verwijzingen en lang niet altijd komt de 

beschrijving van de theorie in de methode overeen met de oorspronkelijke beschrij-

ving ervan. Vergelijk het met het woordenspel in de kleuterklas; de juffrouw verzint 

een woord, de eerste kleuter in de kring fluistert dit woord in het oor van degene die 

naast hem zit, en zo verder. Aan het einde komt er echter een heel ander woord uit 

dan waar de keten mee begon. Dit fenomeen is ook zichtbaar in theoriegebruik in 

maatschappelijke activering. Theorieën zijn dus voor een groot deel kneedbaar en de 

vertaling van oorspronkelijke bron naar toepassing in de methodiek gebeurt niet al-

tijd even zuiver. Dit is overigens niet automatisch te wijten aan slordigheid of manipu-

latie van de kant van de ontwikkelaar. Uit analyse van oorspronkelijke bronnen blijkt 

namelijk dat veel sociale theorieën zeer mistig of multi-interpretabel zijn omschreven. 

De vraag die zich dan opdringt, is hoe zulke vage formuleringen nog hun weg kun-

nen vinden naar handelingspatronen in de praktijk. Het risico is dat de theoretische 

onderbouwing verwatert vanwege het multi-interpretabele karakter ervan. Met als 

risico: willekeurige uitvoering. Dit blijkt ook deels uit de interviews met de ontwik-

kelaars: alle gesproken ontwikkelaars geven voorbeelden van hoe de methode in 

de praktijk ‘verkeerd’ wordt uitgevoerd, of zien ‘slappe aftreksels’ van of ‘selectief 

shoppen’ uit de methode. Sommige spreken zelfs van ‘andere professionals die de 

methode een slechte naam geven’. Dit geeft aan dat de beschrijving en hermeneuti-

sche interpretatie van theorieën in methoden geen exacte wetenschap is, maar ook 
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een zeker pragmatisch karakter heeft (vgl. hier Dewey, 1938; Rorty, 1992). Anders 

gezegd, theoretische noties kunnen bij verschillende personen verschillende beteke-

nissen oproepen, al naar gelang de praktische toepassing ervan.

Sectorale onderscheidingen zijn deels schijntegenstellingen

Voorts moeten we voorzichtig zijn met het maken van thematische of sectorale on-

derscheidingen voor theoriegebruik. Sociale theorieën zijn niet louter relevant voor 

sociale interventies en vice versa. Neem de social norms theory (zie 3.3.). Die theorie 

voorspelt individueel gedrag op basis van percepties van gedrag van anderen. 

Echter, een interventie die negatieve gevolgen van dat gedrag wil beperken of zelfs 

oplossen, hoeft niet louter collectief zijn. Er kan prima of zelfs beter individueel ge-

intervenieerd worden. Bijvoorbeeld in de vorm van individuele therapie. Andersom 

kan een sociale interventie zich prima laten inspireren door of zelfs gebaseerd zijn 

op individuele gedragstheorieën. Denk bijvoorbeeld aan cognitieve percepties over 

zelfredzaamheid. Kortom, voorzichtigheid is geboden bij het maken van al te rigide 

thematische of sectorale onderscheidingen in dit verband. 

Theorie en tijdsgeest

Veel vermelde theorieën in de databank hebben, evenals sociale theorieën uit de 

literatuur, een vroege oorsprong. Sommige sociale theorieën zijn al decennia of 

zelfs meer dan een eeuw oud. Dat maakt enerzijds dat de bouwstenen van bepaalde 

theoretische stromingen nu vaak als vanzelfsprekend of zelf-evident lezen (zie bij-

voorbeeld de premissen van de sociale actie theorie, 3.4.). Anderzijds maakt het dat 

ze soms wat wezensvreemd of gedateerd overkomen omdat de tijden veranderd zijn 

of theoretische noties zijn ingehaald door de wetenschap (in hoeverre is theorievor-

ming over Freuds psychoanalyse of neurolinguïstisch programmeren bijvoorbeeld 

nog geloofwaardig?). Dat wil niet zeggen dat ‘oude’ theorieën ook automatisch 

‘verouderd’ zijn. Soms kan het zelfs nuttig zijn ze af te stoffen. Het laat echter on-

verlet dat de samenleving voortdurend aan verandering onderhevig is. Ook sociale 

theorievorming is zodoende een dynamisch proces dat zo nu en dan actualisatie 

behoeft. Blom (1997) heeft erop gewezen dat invloedrijke maatschappijtheorieën 

altijd gekenmerkt zijn geweest door een engagement met een specifieke problema-

tiek in een specifiek tijdvak. Voor Marx was dat de 19e-eeuwse ‘sociale kwestie’ in 

termen van de tegenstelling tussen loonarbeid en kapitaal. Voor Max Weber was 

het het westerse rationaliseringsproces dat in het teken stond van een om zich heen 

grijpende bureaucratisering. Jürgen Habermas concentreerde zich in het naoorlogse 

en zich snel moderniserende West-Duitsland op de ontplooiingskansen van het indi-

vidu wiens leefwereld dreigde te worden uitgehold door een oprukkende systeem-

rationaliteit. En recenter hing Schinkel (2007) zijn theorie ‘voorbij de maatschappij’ 

op aan het vermeende integratietekort van etnische minderheden in de context van 
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een multicultureel gespannen Nederland. Kortom: of een sociale theorie adequaat 

is, hangt voor een belangrijk deel af van de centrale (tijds)problematiek waarmee de 

theorie zich engageert. 

Structuralistische voorkeur

Vertalen we dit inzicht naar de onderhavige verkenning, dan zien we een structu-

ralistische voorkeur. Vrijwel alle gevonden theorieën op het gebied van maatschap-

pelijke activering gaan uit van een zeker postmodern structuralisme: een persoon 

is niet zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag of succes, nee, dit wordt 

bepaald door de structuren waarvan die persoon deel uitmaakt. En omdat die 

structuren belemmerend of bevrijdend kunnen werken, zouden we moeten zoeken 

naar methoden en onderliggende theorieën die die bevrijding kunnen bewerkstel-

ligen. Die gedachtegang representeert een (tijd)specifiek theoretisch engagement. 

Het echoot de grondstelling van de Foucaultiaanse maatschappijkritiek uit de jaren 

zeventig, waarin alle sociale problematiek wordt verklaard vanuit en/of gereduceerd 

tot machtsaanspraken en hiërarchische structuren (vgl. Beeckman, 2015). Als we 

die machtsstructuren maar kunnen doorbreken, komt alles goed en kunnen zelfs 

de zwaarste doelgroepen een betekenisvol bestaan leiden. Dit ademt kortgezegd 

de theoretische onderbouwing van veel activeringsmethoden. Dat (gebrek aan) 

persoonlijk succes en maatschappelijke kansen ook kunnen worden verklaard door 

aangeboren cognitieve capaciteiten en individuele kenmerken, sociobiologische 

factoren en erfelijke gedragseigenschappen, blijft daarmee onvermeld (zie bijvoor-

beeld Spear, 2007; Zuckerman, 2005; Pinker, 2002). 

Die postmoderne voorkeur is wellicht ook de reden dat in de theoretische onder-

bouwing van activeringsmethoden nauwelijks een specificering naar doelgroepen 

wordt gemaakt. De meeste methodieken zijn ontworpen voor alle ‘kwetsbare’ 

groepen. Er wordt bijvoorbeeld weinig onderscheid gemaakt tussen cliënten met 

psychosociale problematiek en cliënten met een verstandelijke beperking. In een 

structuralistisch perspectief − dat gedrag en succes louter beziet in termen van 

maatschappelijke kansen of belemmeringen en niet vanuit individuele kenmerken - 

is dat onderscheid immers ook minder relevant. 

4.2. Vormen van theoriegebruik: een typologie 

Resumerend zien we op het gebied van maatschappelijke activering dus een variatie in 

theoriegebruik, waarbij verschillende theorieën soms in elkaar overlopen, de beschrij-

ving in de methodiek niet altijd overeenkomt met de beschrijving in de oorspronke-

lijke bron en de theorieën inhoudelijk een sterk structuralistisch perspectief nemen. 

Kijken we wat preciezer naar de toepassing van de theorieën in de geanalyseerde 
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methodieken, het theoriegebruik, dan valt op basis van de variatie een typologie te 

maken. Theorie in de methodeomschrijvingen krijgt vorm als: (1) onderliggende visie 

op wat zou moeten leiden tot succes, (2) waaier, (3) window dressing, (4) tautologische 

beschrijving, (5) werkwijze, (6) maatschappelijk doel of (7) onderzoeksresultaat. 

Ad 1. Visie op wat leidt tot succes

Verschillende methoden presenteren een solide theoretische onderbouwing. Dat wil 

zeggen dat de theorie coherent beschreven is en de methode een onderliggende vi-

sie presenteert op wat zou moeten leiden tot succes, ondersteund door de literatuur 

die op beargumenteerde wijze is geïntegreerd in de methode. Die integratie van 

visie in de methode krijgt vorm door een toelichting op de relevantie van de theo-

rie, een logische koppeling met doelen en doelgroepen en een beargumenteerde 

verbinding met de aard van de problematiek en de uitvoering van de methode. Van 

een dergelijke solide theoretische onderbouwing is echter in de minderheid van de 

geanalyseerde methodebeschrijvingen sprake.

Ad 2. Theorie als waaier 

Een veelvoorkomend type van theoriegebruik is de theorie als ‘waaier’. De theorie 

vormt dan geen coherente beschrijving maar waaiert uit naar een veelvoud van 

losse deelaspecten. Er is hierbij dus niet sprake van één benadering of onderlig-

gende visie, maar veeleer een visie die allerlei aspecten en behandelingsmanieren 

combineert, zij het met een nadruk op eigen kracht-achtige elementen (weerbaar-

heid, zelfbeschikking, empowerment). Natuurlijk kunnen verschillende theoretische 

noties door elkaar worden gebruikt en hoeven zij elkaar inhoudelijk niet uit te 

sluiten. In de praktijk zijn dergelijke ruime beschrijvingen echter in feite zeer multi-

interpretabel. Soms waaieren de theoretische modellen op hun beurt weer uit naar 

allerlei andere theorieën die dáár weer onder liggen. Zie bijvoorbeeld de methoden 

van de Herstelvisie (1) of de Strengths-benadering (2). 

Ad 3. Theorie als window dressing 

Dit type theoriegebruik vertoont raakvlakken met ‘theorie als waaier’. Echter, waar 

er bij het waaiertype nog enige logische verbinding is tussen de genoemde theo-

rieën en kenmerken van de methoden, lijken bij window dressing theorieën vooral 

te worden genoemd ‘voor de goede sier’. Van een beargumenteerde integratie in 

de methode is zelden sprake. Methode 105 (Wijk en psychiatrie) is een voorbeeld van 

hoe allerlei theorieën onsamenhangend door elkaar worden gebruikt (kwartierma-

ken, presentiebenadering, empowerment). Men kan zich daarbij afvragen in hoever-

re er sprake is van een doordachte integratie van de theorieën en of er niet veeleer 

5  Zie bijlage ll voor een overzicht van 39 interventies/methoden.
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sprake is van theoretische window dressing. Dit type theoriegebruik doet denken 

aan een uitspraak van Komter, Burgers en Engbersen (2000): ‘Wie solidair is met ie-

dereen, is solidair met niemand’. Dit aforisme gaat ook op voor theorievorming: wie 

solidair is met alle theorieën, is uiteindelijk solidair met geen enkele theorie. 

 

Ad 4. Theorie als tautologische beschrijving 

Bij dit type maakt de theorie gebruik van zelf-evidente statements. Bij methode 19 

Gemixt Talent is een voorbeeld van zo’n tautologische beschrijving te vinden: ‘Een soci-

aal netwerk draagt bij aan sociale integratie’. Integratie kan alleen maar plaatshebben 

in een netwerk. Ook de theoretische onderbouwing van methode 38 Zin in vriendschap 

(ouderenparticipatie) is op onderdelen tautologisch. Er wordt gesteld dat vriendschap-

pen een belangrijke rol vervullen bij het voorkomen of verminderen van eenzaamheid, 

waarbij wordt verwezen naar onderzoek. Ook dit statement is zelf-evident; natuurlijk 

kun je je ook met vrienden soms eenzaam voelen. Maar iemand die eenzaam is en 

nieuwe vrienden maakt, wordt vanzelfsprekend minder eenzaam. 

Ad 5. Theorie als werkwijze 

De theorie als werkwijze representeert niet zozeer een onderliggende visie van 

wat zou moeten leiden tot succes − al dan niet ondersteund door literatuur − maar 

beschrijft eenvoudigweg een stappenplan. Zie bijvoorbeeld de FACT-methode 

(methode 25). In deze methode zitten diverse ‘theorieën’ verstopt, maar feitelijk 

zijn dit werkwijzen van andere methoden die overeenkomen met de FACT-methode. 

Het betreft wederom een integrale benadering, waarbij het sociale netwerk om de 

cliënt heen wordt geactiveerd door een multidisciplinair team van professionals en 

wordt uitgegaan van ‘eigen kracht’ en kwaliteiten van cliënt. Werkwijzen worden 

dus opgevoerd als theorieën.

Ad 6. Theorie als ideologie

De theorie omschrijft niet zozeer het ‘hoe’ maar schetst vooral het ideologische 

doel. Het sociale domein is inherent politiek ideologisch geladen en gezien de 

afbakening van het onderzoek hebben alle theorieën vanzelfsprekend uiteindelijk 

allemaal betrekking op maatschappelijke activering. Dat weerspiegelt op zichzelf 

natuurlijk ook deels een politiek ideaal, maar het lijkt soms of vooral de beleids-

doelstellingen als uitgangspunt worden genomen en daar vervolgens ‘geschikte’ 

theorieën bij worden verzameld. Deze sociopolitieke doeleinden (participatie! eigen 

kracht!) worden vervolgens vaak weer verpakt in methodisch jargon. De methode 

lijkt dan theoretisch onderbouwd, maar is feitelijk ver verwijderd van een kader 

waarin de ontwerper van de interventie schetst wat er moet gebeuren om het 

gedrag te veranderen, in termen van mogelijkheden, kansen en motivatieprocessen 

van mensen (zie 1.2.). 
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Ad 7. Theorie als onderzoeksresultaat

Verschillende ontwikkelaars verwijzen bij de argumentatie van hun werkwijze naar 

extern onderzoek. De theoretische onderbouwing omvat dan feitelijk een weten-

schappelijk-empirische onderbouwing. In plaats van dat een onderliggende visie 

wordt gepresenteerd over wat zou moeten leiden tot succes (al dan niet onder-

steund door literatuur), wordt verwezen naar onderzoek dat de werkzaamheid van 

de methode moet aantonen. De methode in kwestie wordt hiermee natuurlijk wel 

verder onderbouwd, maar niet per se op theoretisch vlak. 

4.3. Vaste grond: wegwijzers voor theoretische 
onderbouwing 

Met de typologie van theoriegebruik in het achterhoofd sluit ik af met enkele 

‘wegwijzers’ voor theoretische onderbouwing. Ze zijn bedoeld voor instituten die 

ontwikkelaars begeleiden bij hun theoretische onderbouwing of het debat hierover 

willen stimuleren. Hoe vaste grond te bereiken? 

Wegwijzer 1: Hecht niet te veel waarde aan thematische en sectorale 

onderscheidingen 

Op basis van de analyse is in het voorgaande beargumenteerd dat de wens voor 

heldere overzichten van theorieën enigszins moet worden gerelativeerd (zie 4.1.). 

Er zijn geen kant en klare recepturen of afgebakende overzichten te maken van 

theorieën die louter of vooral relevant zijn voor de sociale sector. Dat betekent 

niet dat het niet bevorderlijk kan zijn theorieën te inventariseren. Veel theorieën 

die mogelijk nuttig zijn voor ontwikkelaars, worden nu niet gebruikt. Maar voor 

de praktijk hebben door kennisinstituten gemaakte afgebakende overzichten niet 

per se meerwaarde. Dergelijke overzichten representeren vooral een institutionele 

werkelijkheid. Veel professionals zullen die overzichten als te losgezongen zien 

van hun eigen praktijk, of menen dat het geen recht doet aan wat zij nodig heb-

ben. Daar komt bij dat de ene theoretische notie (bijvoorbeeld peers gebruiken in 

een netwerk van zwerfjongeren) vaak overloopt in de andere theoretische notie 

(bijvoorbeeld constructivisme, actieonderzoek). Grenzen zijn dus diffuus. Laat je 

daarom inspireren door verschillende stromingen, maar stap af van het idee dat er 

kant-en-klare recepturen of overzichten zijn te maken van theorieën die louter of 

vooral relevant zijn voor de sociale sector.

Wegwijzer 2: Een body of knowledge van theorieën is nuttig maar belangrijker is 

om het veld te ondersteunen in theoriegebruik 

Het ontwikkelen van een body of knowledge van theorieën kan dus nuttig zijn, maar 

een grotere uitdaging ligt in het bevorderen en ondersteunen van een solide gebruik 
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van theorieën in methoden. Het is zaak de boel strak te trekken. Immers, onderhavige 

verkenning maakt duidelijk dat er geen tekort is aan theorieën. De geanalyseerde 

methodieken blijken doorspekt van theoretische noties; soms expliciet en breedvoerig, 

soms impliciet en beknopt. Ontwikkelaars lijken echter wel enigszins moeite te hebben 

met het gebruik en de toepassing van die theorieën. Theorieën vermelden is één ding, 

maar hun relevantie, koppeling met doelen en doelgroepen en verbinding met de aard 

van de problematiek en uitvoering van een methodiek vormen een grotere uitdaging. 

Daar is nog veel terrein te winnen. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van window 

dressing, een zuivere vertaling van theorieën vanuit de bron, het tegengaan van tauto-

logische beschrijving en een betere specificering van doelen en doelgroepen.

Wegwijzer 3: In het sociaal domein verdient instrumentele interventietheorie meer 

gewicht, maar de kritische functie mag niet uit het oog worden verloren 

In de inleiding is gerefereerd aan de verschillende functies van theoriegebruik bij 

het ontwerp van sociale interventies; vat op complexiteit, hulp bij evaluatie en de 

kritische functie (zie 1.2). De eerste twee functies bieden vooral een instrumenteel 

perspectief: via theorie worden werkingsmechanismen van methoden geëxpliciteerd 

waardoor relevante factoren rond gedragsbeïnvloeding kunnen worden beoor-

deeld. Het valt op dat theorieën op het terrein van maatschappelijke activering min-

der de nadruk leggen op dergelijke instrumentele aspecten en meer focussen op de 

maatschappijkritische functie van theorie. De vraag is of het instrumentele perspec-

tief meer aandacht moet krijgen. Een theorie krijgt pas zijn beslag als hij enigszins 

empirisch kan worden gestaafd. Door de jaren heen zijn tal van theorieën geëindigd 

op het kerkhof van de wetenschappelijk-empirische toetsing, waar andere juist 

steeds aan kracht hebben gewonnen. Daarom verdient in het sociaal domein de in-

strumentele interventietheorie − dus een theoretische onderbouwing die de nadruk 

legt op toetsbare werkingsmechanismen − wellicht meer gewicht. Let wel: ‘meer 

gewicht’ staat niet gelijk aan ‘louter aandacht voor’. Het enkel construeren van een 

instrumentele interventietheorie die vervolgens empirisch wordt onderzocht, is na-

melijk ook te kort door de bocht. Dan ontstaat het risico dat theorie geen kritische 

rol meer kan spelen en methoden zich louter gaan voegen naar politiek-bestuurlijke 

ideaalbeelden of verschralen tot steriele werkingsmodellen zonder onderliggende 

(maatschappij)visie. 

Daar komt bij dat theorieën op verschillende manieren zijn te verwerken in een 

methode. Soms krijgen ze een hele directe toepassing in een interventie. De ont-

wikkelaar kopieert dan als het ware de theorie om diezelfde mechanismen in zijn 

methode in werking te stellen (‘Wij werken volgens theorie x of y’). In andere geval-

len legt een bepaalde theorie meer de condities bloot waaronder menselijk gedrag 

optreedt, waar het ontwerp van een interventie zich naar kan voegen (‘Wij houden 
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rekening met theorie x of y’). De theorie fungeert dan meer als inspiratiebron. 

Wanneer voor welke variant gekozen wordt of moet worden, hangt helemaal af van 

de interventie, de doelen en doelgroepen en de kenmerken van de theorie. De eer-

ste toepassing vertegenwoordigt vooral het instrumentele perspectief, de tweede 

past beter bij een maatschappijkritische functie waarbij de kennis meer conceptueel 

van aard is. Theorieën die directer worden verwerkt in de interventie (‘Wij werken 

volgens theorie x of y’) zijn vaak eerder het richtpunt van wetenschappelijke toet-

sing. De toepassing is dan namelijk veel directer met duidelijke oorzaak-en-gevolg 

relaties, en daardoor ook empirisch beter toetsbaar. Maar ook maatschappijkriti-

sche theorie moet kritisch worden beoordeeld (vlg. Beeckman, 2015; Latour, 2004). 

Het belang van wetenschappelijke toetsing blijft daarom voor beide perspectieven 

onverminderd belangrijk. 

Wegwijzer 4: Benadruk om uitwaaiering te voorkomen en ter bevordering van eva-

luatie, theoretische basisvoorwaarden van methoden 

De eerder besproken neiging van veel ontwikkelaars om hun methode te onderbou-

wen met een waaier van theoretische noties, wordt mogelijk veroorzaakt door een 

sectorale nadruk op context en complexiteit. Met het toenemende besef dat sociale 

interventies ‘complex’ zijn en niet zullen werken als zij geen rekening houden met 

unieke contexten, zijn de methoden van die interventies eveneens steeds complexer 

geworden. Zodoende vertakken ook de theoretische noties die zij hanteren zich naar 

allerlei deelaspecten. Vanzelfsprekend zíjn sociale interventies ook complex en de 

omgevingen waarin zij worden geïmplementeerd des te meer. Toch gaat elke sociale 

aanpak uit van bepaalde veronderstellingen, noem het basisvoorwaarden, waaraan 

moet worden voldaan, wil de interventie überhaupt effect sorteren (zie Lub, 2014; Lub 

& Engbersen, 2016). Leg dus om uitwaaiering en window dressing te voorkomen meer 

nadruk op theoretische basisvoorwaarden van methoden (dat wil zeggen, de kern 

van hun vermeende werkzaamheid) en richt daar de wetenschappelijke toets op. Die 

toetsing kán betrekking hebben op een Theorie met een hoofdletter T, maar het kan 

ook ‘gewoon’ betrekking hebben op de instrumentele interventietheorie. Evaluatie 

van basisvoorwaarden draagt op haar beurt bij aan de verfijning van theorieën en een 

kennisfundament van wat werkt (zie 1.2.). Zie bijvoorbeeld de verschillende toetsingsi-

deeën rond ontologische reductie (Lub, 2014), werkzame principes (Kok, Vaandrager, 

Bal & Schut, 2012) en mechanism-based evidence (Van Acker, 2010). Pas dan kan ook 

de functie ‘vat op complexiteit’ van theoriegebruik ook worden verzilverd. Zoals in de 

inleiding is behandeld, kunnen theoretische concepten en modellen namelijk worden 

gezien als een manier om verbanden en processen af te bakenen en de complexiteit 

van hun onderlinge relaties enigszins te ontwarren (zie Kelly et al., 2010). Theoretische 

onderbouwing is dus ook een kwestie van kiezen.
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Wegwijzer 5: Blijf werken aan actualisatie van theorieën 

Veel vermelde theorieën in de databank hebben, evenals sociale theorieën uit 

de literatuur, een vroege oorsprong. Dat maakt enerzijds dat de bouwstenen van 

bepaalde theoretische stromingen nu vaak als vanzelfsprekend of zelf-evident lezen. 

Anderzijds maakt het dat ze soms wat gedateerd overkomen omdat de tijden ver-

anderd zijn of theoretische noties zijn ingehaald door de wetenschap. Dat wil niet 

zeggen dat ‘oude’ theorieën ook automatisch ‘verouderd’ zijn. Soms kan het zelfs 

nuttig zijn ze af te stoffen. Het laat echter onverlet dat de samenleving voortdurend 

aan verandering onderhevig is. Kortom: of een sociale theorie adequaat is, hangt 

voor een belangrijk deel af van de centrale (tijds)problematiek waarmee de theorie 

zich engageert. Ook sociale theorievorming is een dynamisch proces dat zo nu en 

dan actualisatie behoeft. In die actualisering zit ook de stap naar wetenschappelijke 

toetsing van theorieën en dus wetenschappelijke onderbouwing. Om de houdbaar-

heidsdatum van theorieën te bepalen, blijft immers gedegen empirisch onderzoek 

naar de adequaatheid van die theorieën noodzakelijk. 
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Bijlage I

Totaaloverzicht databank-
theorieën maatschappelijke 
activering6

Thema Gezondheid

1. Herstelvisie 

Het principes van de herstelvisie – beschreven in methode 27 - is dat mensen met 

een ernstige psychische ziekte allereerst zelf de leiding hebben over hun leven 

(Anthony, 1993). Ze worden weliswaar beïnvloed door hun relaties met anderen, 

maar geleid door onder andere hun eigen doelen, hoop, dromen en interesses 

maken ze hun eigen keuzes. Hieruit vloeit voort dat de sleutel tot herstel van 

psychische of psychiatrische klachten in de eerste plaats bij mensen zelf ligt (zie ook 

Anthony, Cohen & Farkas, 1990; Spaniol, Koehler & Hutchinson, 1994). Zij moeten 

zelf de leiding nemen over hun leven en hun herstelproces zoveel mogelijk in eigen 

hand nemen. Herstel is dus een actief proces, dat vanuit cliënten zelf komt. Zij moe-

ten zelf gaan zien en voelen wat ze kunnen en willen en daarnaar gaan handelen.

Anthony (1993) legt zelf veel meer de nadruk op een community support system. 

Anthony (1993: 528) schrijft: 

‘A mental health services system that is guided by the recovery vision 

incorporates the critical services of a community support system organized 

around the rehabilitation model’s description of the impact of severe mental 

illness − all under the umbrella of the recovery vision. In a recovery-oriented 

mental health system, each essential service is analyzed with respect to its 

capacity to ameliorate people’s impairment, dysfunction, disability, and 

disadvantage.’ 

6  De theorieën in deze bijlage zijn te vinden in de uitgebreide interventiebeschrijvingen in de databank 

Effectieve sociale interventies van Movisie.

7 Zie bijlage ll voor een overzicht van 39 interventies/methoden.
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2. Strengths-benadering 

De ontwikkelaars van methode 2 stellen dat de cursus deelnemers helpt hun krach-

ten te ontdekken en deze te gebruiken om aan hun doelen te werken. De cursus 

legt de nadruk op wat mensen wel kunnen en hoe ze daarin kunnen groeien. Men 

verwijst hierbij naar de zogenaamde ‘strengths benadering’ van Deegan (2003) en 

Rapp en Goscha (2006), die veel overeenkomsten heeft met het Nederlandse ‘eigen 

kracht’ discours. De bron van Deegan is niet raadpleegbaar. Rapp en Goscha (2003) 

presenteren een eigen Strengths Model, dat ingaat op case management voor men-

sen met psychiatrische beperkingen. 

3. Maatschappelijke steunsystemen

In methode 10, die zich richt op wijkpsychiatrie, wordt uitgegaan van een zoge-

naamd ‘maatschappelijk steunsysteem’ (MSS). Dit komt neer op het ondersteunen 

en waar mogelijk versterken van het sociaal netwerk rond een kwetsbaar persoon 

(het idee van ‘hulpbronnen’). Er wordt onder andere verwezen naar rapporten van 

Movisie en het Trimbos-instituut die een overzicht geven van MSS-en in Nederlandse 

gemeenten (zie onder andere Leur et al., 2010). Het MSS verenigt bestaande net-

werken, contacten en activiteiten rondom de persoon. Uiteindelijk moet hiermee 

een gecoördineerd netwerk van personen, voorzieningen en diensten rond een 

kwetsbaar persoon worden geformeerd. Men verwijst hierbij naar verschillende 

auteurs van Nederlandse origine. 

4. Psychosociale rehabilitatie

Methode 10 maakt ook melding van de ‘psychosociale rehabilitatie’, verwijzend 

naar Wilken en Den Hollander (1999; 2012). Het wordt beschreven als: ‘een proces 

waarin activiteiten plaatsvinden die erop gericht zijn om een persoon met psycho-

sociale beperkingen te helpen diens levenskwaliteit en zelfzorgvermogen zo groot 

mogelijk te laten zijn, teneinde zowel persoonlijk als maatschappelijk tot tevreden-

heid te kunnen functioneren in woon-, werk- en andere milieus van keuze.’ (Wilken 

& Den Hollander, 1999; 2012). Deze benadering kent de volgende uitgangspunten.

• Persoonsgerichtheid: de mens in zijn geheel staat centraal.

• Functioneren: het gaat om het uitvoeren van alledaagse activiteiten.

• Steun: het bieden van steun zo lang als nodig.

• Omgevingsspecificiteit: rehabilitatie is gericht op de specifieke context waarin een 

persoon woont, leert, recreëert, werkt of sociale contacten heeft.

• Betrokkenheid: een persoonlijk engagement van de hulpverlener en partnerschap.

• Keuze: de voorkeuren van de persoon staan tijdens het hele proces centraal.

• Resultaatgerichtheid: het gaat om wat rehabilitatie voor de cliënt oplevert.

• Groeipotentieel: het verbeteren van het succes en de persoonlijke tevredenheid 

van de persoon staat centraal.
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5. Kwartiermaken

Ten aanzien van de theorie ‘kwartiermaken’ stellen de ontwikkelaars dat het …‘op 

het niveau van de wijk van belang is te werken aan processen in de samenleving, die 

de participatie van kwetsbare burgers kunnen stimuleren, ook wel omschreven als 

kwartiermaken (Kal, 2001). Hierbij is het relevant om stigmatisering en vooroorde-

len het hoofd te bieden. Zo kan er meer begrip ontstaan voor de doelgroep. Door 

middel van kwartiermaken wordt een appel gedaan op de samenleving die ideali-

ter meer ontvankelijk zou moeten zijn voor mensen die anders zijn. Het kenmerk 

van kwartiermaken is dat het sterk tweezijdig gericht is: zowel op de persoon die 

vanwege beperkingen niet zo gemakkelijk deel uitmaakt van de samenleving als op 

de omgeving waarin die persoon mee zou willen doen (Kal, Post & Scholtens, 2012). 

De ‘WeP-werker’ (WeP = Wijk en Psychiatrie) opereert op deze wijze. Het kwartier-

maken komt in het WeP-project tot uitdrukking in de activiteiten die plaatsvinden 

om werkers in de wijkcentra, vrijwilligers en deelnemers aan activiteiten tot een 

gastvrije houding te stimuleren ten opzichte van mensen met een psychiatrische 

achtergrond (Karbouniaris & Wilken, 2012).’

6. Empowerment

Methode 10 maakt melding van Empowerment. Men verwijst hierbij naar Van 

Regenmortel (2008). De ontwikkelaars omschrijven het als volgt: ‘Empowerment 

is het proces van sterker worden van individuen en groepen. Anderen kunnen dit 

proces ondersteunen. In de visie op empowerment van Van Regenmortel (2008) 

gaat het concreet om een trekkende en duwende aanpak die wordt getypeerd als 

doelgroepstrategie. Het gaat om het ontwikkelen van ‘trekkracht’ (of ‘pull’) in de 

samenleving, voor mensen die ‘anders’ zijn, naast de ‘push’ uit de reguliere voor-

zieningen. Deze elementen van empowerment zijn in het handelen van de WeP-

werkers verweven, doordat nauw aangesloten wordt bij de kwaliteiten van deelne-

mers en deze ook aangesproken en versterkt worden.’

De bron waarnaar men verwijst, is een oratie uit 2008 van Lector Tine van Regenmortel. 

In die oratie gaat zij in op het begrip empowerment. Het begrip wordt vervolgens 

gelinkt met allerlei andere begrippen; vermaatschappelijking, kwartiermaken, eigen 

kracht en positieve en negatieve waardering. Het is dan ook onmogelijk om een 

eenduidige definitie te geven van empowerment, maar kern is dat het gaat om een 

‘versterkingsproces’. Van Regenmortel beschrijft dit als ‘een proces van versterking 

waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie 

en hun omgeving en dit via het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch 

bewustzijn en het stimuleren van participatie.’ (Van Regenmortel, 2002a). Zij ziet het 

nadrukkelijk niet als een streven naar onafhankelijkheid maar om ‘autonomie in ver-

bondenheid’. De sociale omgeving krijgt dus weer sterk de nadruk. 
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7. Diverse ‘theorieën’ verstopt in methode 25 (FACT)

In deze methoden zitten diverse ‘theorieën’ verstopt, eigenlijk zijn het meer werk-

wijzen die overeenkomen met de FACT-methode (methode 25). Het betreft weder-

om een integrale benadering, waarbij het sociaal netwerk om de cliënt heen wordt 

geactiveerd door een multidisciplinair team van professionals en wordt uitgegaan 

van ‘eigen kracht’ en kwaliteiten van cliënt. 

8. Cliëntgerichte psychotherapie

Methode 29 (Motiverende gespreksvoering) maakt gebruik van deze theorie van 

Carl Rogers (1959). Kern van de theorie is dat de hulpverlener zich bescheiden 

opstelt en gedragsverandering vooral via empathie en oprechtheid opwekt. Men 

beschrijft dit als volgt:

‘Carl Rogers heeft een theorie geformuleerd en getest over de vaardigheden 

die een hulpverlener nodig heeft om veranderingen mogelijk te maken. Voor 

het faciliteren van veranderingen is een cliëntgerichte, interpersoonlijke 

relatie nodig. De rol van de hulpverlener is in de ogen van Rogers niet direc-

tief, in de zin van oplossingen, suggesties of analyses aandragen. In plaats 

daarvan moet de hulpverlener zorgen voor nauwkeurige empathie, belange-

loze warmte en echtheid. In de omschrijving van Rogers heeft nauwkeurige 

empathie te maken met deskundig reflectief luisteren. Daardoor worden de 

ervaringen en bedoelingen van de cliënt verhelderd en verruimd, zonder dat 

hij of zij wordt belast met het eigen verhaal van de hulpverlener. De cliënt-

gerichte interpersoonlijke relatie is de basis van motiverende gespreksvoe-

ring. Motiverende gespreksvoering heeft daarnaast directieve elementen, in 

de zin dat bewust de ambivalentie van de cliënt wordt verkend en verander-

taal wordt uitgelokt.’

9. Transtheoretisch veranderingsmodel

Hier is feitelijk geen sprake van een theorie maar van een beschrijving van fasen 

waarvan men verwacht dat die zullen optreden in de gedragsverandering van de 

cliënt (zie methode 29). 

10. Gebruik van eindwaarden in motiverende gespreksvoering

In de methode Motiverende gespreksvoering wordt veel aandacht besteed aan de 

verkenning van de discrepantie tussen waarden en gedrag. De ontwikkelaars verwij-

zen hiervoor naar het werk van Milton Rokeach uit 1973 over menselijke waarden 

(In: Miller et al., 2005). Rokeach stelt dat er een beperkt aantal eindwaarden is die 

alle mensen gebruiken om hun houding te bepalen en meningen te formuleren. Hij 

stelt dat de prioriteit die individuen geven aan de verschillende waarden bepalend is 
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voor hun gedrag. In Motiverende gespreksvoering wordt expliciet aandacht besteed 

aan de waarden van cliënten, aan dat wat zij belangrijk vinden. Dit wordt gedaan 

door expliciet te vragen wat het belangrijkst voor hen is en waarom dat zo is. Dit 

versterkt de motivatie om te veranderen.

11. Zelfwaarnemingstheorie

Volgens de ontwikkelaars wordt in de zelfwaarnemingstheorie van Daryl Bem (1967) 

gesteld dat attitudes worden ontwikkeld door observatie van ons eigen gedrag 

en het daaruit concluderen welke attitudes aan dat gedrag ten grondslag gelegen 

moeten hebben (In: Miller et al., 2005): 

‘Dit geldt ook voor wat iemand zegt: door te pleiten voor een bepaalde 

houding of gedragsverandering, wordt een mens er steeds meer voorstan-

der van. In de taal van de zelfwaarnemingstheorie: ‘Terwijl ik me zelf hoor 

praten, leer ik wat ik geloof.’ We kunnen onszelf dus letterlijk ergens naar 

toe (of vanaf) praten. Deze theorie ligt ten grondslag aan de nadruk die 

in Motiverende gespreksvoering ligt op het belang van het verkennen van 

beide kanten van de ambivalentie van de cliënt. Daarmee wordt voorkomen 

dat de cliënt als reactie op uitingen van de hulpverlener in de richting van 

verandering te veel de kant tegen verandering gaat verdedigen en daarmee 

steeds meer voorstander van die kant wordt. Dit mechanisme is onderzocht 

met behulp van psycholinguïstische analyses van gesprekken op basis van de 

principes van Motiverende gespreksvoering. Uit deze analyses bleek dat de 

kracht waarmee de betrokkenheid bij verandering in taal werd geuit, een 

sterke voorspeller was van het zich onthouden van drugsgebruik. De geuite 

wens, capaciteit, redenen en noodzaak tot verandering droegen allemaal bij, 

maar alleen de betrokkenheid bij verandering was een directe voorspeller 

van verandering (Amrhein, Miller, Yahne, Palmer & Fulcher, 2003).’

Thema Welzijn

1. Theater/pedagogiek van de onderdrukten

Binnen deze theorie wordt theater als middel gezien voor sociale verandering, de 

grondlegger ervan is Augusto Boal (1998, 2006), die op zijn beurt weer inspiratie 

ontleende aan Paulo Freire, die het had over ‘de pedagogiek van de onderdrukten’. 

De ontwikkelaars omschrijven het verder als volgt:

‘Theater is een ‘taal’ van beelden gericht op het openbreken van enkelvou-

dige betekenissen. Boal borduurde voort op enkele sleutelfiguren. Zoals 

Paulo Freire, die vanuit zijn Pedagogiek van de Onderdrukten de mens als 
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volwaardig ziet. Zo’n mens kan zelf keuzes maken en kiezen wat belangrijk 

is om nú op te pakken. Een gezonde en democratische leeromgeving is hier-

voor vereist. Dat wil zeggen dat de scheiding tussen leerling en docent wordt 

verstoord, aldus Freire (2001). Door middel van Participatief Drama geven de 

deelnemers zelf richting en invulling aan hun eigen proces. De facilitator is 

geen therapeut, coach of zelfhulpdeskundige. De facilitator reikt een veilige 

context aan en een serie technieken. De facilitator is nieuwsgierig naar de 

leefwereld van de groep en verkent deze met behulp van diverse technie-

ken. Een belangrijk onderdeel is het zogenaamde Beeldentheater, waarbij 

thema’s en verhalen omgezet worden in standbeelden, tableaux vivants. De 

facilitator en de deelnemers ontdekken daarbij samen meerdere invalshoe-

ken om tegen problemen en uitdagingen aan te kijken. Uiteindelijk moet de 

kwetsbare doelgroep hiermee leren te participeren.’ 

2. Teaching as treatment

De benadering teaching as treatment van Carkhuff en Berenson (1976) is terug te 

vinden in de opzet van alle modules en in het bijzonder in de vaardigheidsdiagnos-

tiek en -interventies van de IRB, de Individuele Rehabilitatie Benadering. Het idee is 

dat je bijvoorbeeld tegelijk een doel stelt en leert hoe je een doel stelt. Je leert de 

abstracte vaardigheid ‘hoe stel ik een doel’ door het in de praktijk één keer of vaker 

onder begeleiding te doen. Vanuit deze benadering is de hulpverlener eerder een 

coach dan een therapeut. Juist dit principe maakt dat de IRB ook buiten de psychia-

trie goed kan worden toegepast, aldus de ontwikkelaars. 

3. Constructivisme

Deze theorie wordt vermeld door de ontwikkelaars van Themis, een ‘probleemge-

stuurde participatieve leermethode’ voor niet-westerse immigrantenvrouwen. Aan 

de hand van twaalf lesmodules voor inburgering ontwikkelen deelnemers verschil-

lende competenties. Er wordt gewerkt met een participatieve aanpak waarbij veel 

gebruik wordt gemaakt van prenten.

De ontwikkelaars verwijzen niet direct naar denkers van het constructivisme maar 

doen dit via Van ’t Rood (2006). Het is een soort constructivisme dat zij inbedden in 

een leersituatie. Men schrijft: 

‘Het constructivisme van Vygotsky (1968, in: Van ‘t Rood, 2006) gaat uit van 

de veronderstelling dat de leerling de informatie die wordt aangeboden 

niet rechtstreeks opneemt. Informatie wordt, gefilterd door eigen interpre-

taties, geconstrueerd in samenhang met al aanwezige voorkennis, vaardig-

heden, verwachtingen en behoeften. Tegelijkertijd kan er sprake zijn van 
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reconstructie van oude kennis en betekenissen. Bij het (re)construeren wordt 

er samenhang aangebracht tussen de verschillende delen van de nieuwe 

kennis en tevens tussen de aanwezige voorkennis en de nieuwe kennis. De 

lerende is als (re)constructeur dan ook subject van het eigen leerproces. Het 

is de uitdaging voor het onderwijs om elk individueel subjectief concept te 

onderkennen en daarop voort te borduren. Het is de leerling zélf die beteke-

nis aan de leerinhoud verleent. Deze betekenisverlening is een voorwaarde 

voor de opname en verankering van kennis in de cognitieve structuur. Het 

gaat erom het bestaande subjectief concept van de leerling dusdanig te prik-

kelen via daartoe geschikte werkvormen en binnen een veilige context, dat 

de leerling leert begrijpen dat de werkelijkheid ook andere facetten heeft 

en toekomt aan een verandering van zijn of haar subjectieve concept. 

Binnen Themis staat het eigen subjectieve concept daarom centraal en wordt er 

veel tijd en aandacht besteed aan het opbouwen van zelfvertrouwen en veiligheid. 

Op deze wijze ontstaan er ook openingen voor andere zienswijzen. Dit maakt het 

mogelijk om adequaat en effectief te handelen in een andere context dan men 

voorheen gewend was. Dan is een proces van inburgering op gang gekomen.’ 

Men gebruikt het constructivisme dus hier om de migrantenvrouwen te leren 

dat hun eigen werkelijkheid niet de enige werkelijkheid is (waarschijnlijk om ze 

bepaalde ‘westerse’ normen en waarden aan te leren die hun inburgering kunnen 

versnellen). Op basis van de beschrijving van de bron lijkt het er wel op dat Vygotsky 

constructivisme gebruikt als basis voor zijn psychotherapie. Vraag is dus of je con-

structivisme in zijn algemeenheid hier als aparte leertheorie kunt aanwenden zoals 

de ontwikkelaars doen. 

4. Empowerment-driehoek

Binnen methodiek 4 (Themis) is empowerment een centraal begrip. Men ge-

bruikt hiervoor de empowerment-driehoek van Schrijvers (1985). In navolging van 

Schrijvers (1985, in: Van ‘t Rood, 2006) wordt empowerment gedefinieerd als ‘het 

vermogen van mensen om zichzelf te organiseren op basis van zelf gestelde doelen 

en met behulp van eigen strategieën’. Die doelen en strategieën zijn op hun beurt 

het gevolg van een op gang gekomen constructivistisch bewustwordingsproces, 

zoals hiervoor beschreven. Themis wil met haar inburgeringscursus het vermogen 

tot zelforganisatie ondersteunen via haar leerlingcentrale of probleemgestuurde 

participatieve leermethode. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Empowerment 

driehoek, zoals weergegeven in de figuur (zie p. 19 van de methodebeschrijving). 

Dit educatieve instrument vergroot het vermogen tot zelforganisatie door te wer-

ken aan vaardigheden op het gebied van verantwoordelijkheid, zorg en veiligheid, 
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aldus de ontwikkelaars. Het helpt het doel helder te krijgen (purpose?) en de daar-

voor benodigde taken en activiteiten te benoemen (what? en how?).

5. Theorie van Zelfmanagement-van-Welbevinden

Beschrijving ontwikkelaars

De basis van de Grip & Glans groepscursus voor kwetsbare 55+ vrouwen is de theorie 

van Zelfmanagement-van-Welbevinden (Well-being theory). Men verwijst naar 

Steverink et al., 2005; 2009. Deze theorie stelt dat als mensen goede zelfmanage-

mentvaardigheden hebben – dat wil zeggen vaardigheden om goed met hun fysieke 

en sociale hulpbronnen om te gaan – dit in fysiek en sociaal welbevinden zal resul-

teren. De theorie definieert een vijftal belangrijke domeinen van welbevinden en 

daarnaast een zestal zelfmanagementvaardigheden. Deze zijn volgens de ontwik-

kelaars op hun beurt weer gebaseerd op de theorie van Sociale Productie Functies 

(opnieuw van Steverink). Zij omvatten fysiek welbevinden (comfort, stimulatie) en 

sociaal welbevinden (affectie, gedragsbevestiging, status). 

6. Positieve psychologie

Deze theoretische notie wordt bij zowel methode 9 als 20 vermeld. In feite komt het 

neer op het geijkte ‘eigen kracht’ discours: niet uitgaan van beperkingen maar van 

mogelijkheden. De vraag is wel in hoeverre dit als een theorie te kenschetsen is, het 

is meer een uitgangspunt. Men stelt: ‘De grondleggers van de positieve psychologie, 

Martin Seligman en Mihaly Csiksentmihalyi stelden dat het binnen de positieve psy-

chologie om drie onderwerpen gaat (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). De posi-

tieve psychologie richt zich vooral op positieve ervaringen, positieve eigenschappen 

van mensen en op positieve instituties (manieren waarop instellingen een positief 

verschil kunnen maken in de maatschappij). Uitgangspunt van deze wetenschap-

pelijke benadering is dat de reguliere psychologie te eenzijdig gericht is op klachten 

en te weinig op krachten. Omdat behandeling meer is dan herstellen wat er mis 

is, gaat de positieve psychologie ervan uit dat het niet alleen goed is aandacht te 

schenken aan stoornissen, zwakheden en beperkingen, maar ook aan sterke kanten, 

goede eigenschappen en bouwen aan wat er goed gaat (Bannink, 2009). De positie-

ve benadering vanuit de positieve psychologie zien we in de methode terug in het 

houdingsaspect dat de supportmedewerker uitgaat van de kracht en mogelijkheden 

van de cliënt en dat de supportmedewerker gelooft in het belang voor ieder mens 

van meedoen, meetellen en een bijdrage leveren in de samenleving.’

7. Sociale Leertheorie

De Sociale Leertheorie wordt genoemd door ontwikkelaars van methode 9 

Community Support. De ontwikkelaars stellen: ‘Volgens de sociale leertheorie leren 

mensen door naar anderen te kijken, een fenomeen dat observationeel leren wordt 
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genoemd (Bandura, 1976). Mensen leren door te kijken naar hoe anderen iets doen 

en te zien welke gevolgen die andere persoon daarvan ondervindt. De sociale leer-

theorie gaat er vanuit dat leren een interactie is tussen de omgeving, persoonlijke 

factoren en het gedrag. De theorie van Bandura leert ons vooral dat goed voorbeeld 

goed doet volgen. Wil je iemand iets leren, dan moet je het goede voorbeeld ge-

ven.’ De sociale leertheorie ziet men in de methode terug in het houdingsaspect dat 

de supportmedewerker een rolmodel is.

8. Presentiebenadering

De bekende presentiebenadering van Baart wordt in twee methoden vermeld 

(methode 11: Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen en methode 20: Op eigen 

benen). De ontwikkelaars van 11 citeren Baart direct: 

‘Karakteristiek voor de presentiebenadering is: er zijn voor de ander, alles 

draait om de goede en nabije relatie (veel meer dan om het kost wat kost 

wegpoetsen van problemen), om zorg, om de waardigheid van de ander, om 

de basale act van erkennen, zodat de ander – hoe gek, hoe anders ook – vol-

uit in tel is, om wederzijdsheid (van hartelijkheid tot strijd), om alledaagse 

werkvormen, om verhalen, om nauwgezette afstemming op de leefwereld, 

om de wil de ander uit te graven, het beste van zijn of haar mogelijkheden 

waar te laten worden en niemand ooit af te schrijven (ook als zo ongeveer 

alles aan hem of haar niet meer deugen wil), om een soort voorzichtige 

traagheid en een zogeheten “latende modus” van werken die ruimte geeft 

aan wat zich niet maken of afdwingen laat.’ (Baart, 2003).

Binnen methode 11 wordt dit het ‘werken binnen de relatiedimensie’ genoemd. Het 

gaat hierbij om het elkaar leren kennen en het opbouwen van een evenwaardige 

band. Een uitwerking van het presentiegericht werken binnen de werkwijze van 

SRH zijn de BAP-principes: Basisveiligheid, Actieve steun en Persoonlijke ontmoeting.

De ontwikkelaars van methode 20 omschrijven het als volgt:

‘Belangrijk voor de rol van de trainer bij de aanpak van Op Eigen Benen 

is dat deze de leerling respecteert in diens eigenheid. Aansluitend bij de 

presentietheorie van Andries Baart (Baart, 2004, in: Scholten & Schuurman, 

2008), wordt benadrukt dat in het contact een zekere mate van leegte is, 

zodat “emotieloos de ander de ruimte gegeven wordt”. Het draait om een 

goede en nabije relatie, om het erkennen van de ander, om wederkerigheid 

en om het tot zijn recht laten komen van de ander.’
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9. Gestalttherapie

Deze theorie wordt genoemd in methode 12 Relim, een aanpak gericht op zelfred-

zaamheid en empowerment van mensen met psychische problemen of een psychia-

trische stoornis (tussen deze twee doelgroepen wordt geen onderscheid gemaakt). 

De beschrijving van de ontwikkelaars is evenwel hermetisch en summier: 

‘Daarnaast is kennis ontleend aan het werk van Fritz Perls over 

Gestalttherapie (1995). Belangrijke elementen hierin zijn het ervaren in het 

hier-en-nu, het aangaan van de dialoog en het actief werken met polen 

in gedachten en overtuigingen. Deze elementen komen terug in de wijze 

waarop medewerkers van Relim worden begeleid.’

Perls’ eigen beschrijving van de Gestaltbenadering is evenmin heel duidelijk. Zie hier 

een toelichting van de uitgever van Perls’ hoofdwerk: 

‘De Gestalttherapie graaft niet in het zogenoemde onbewuste en ontkent 

evenmin het bestaan van een authentiek Zelf, maar houdt zich aan wat men 

zich in het nú gewaar is. Op drie niveaus − denken, spelen en handelen, die 

op zichzelf een eenheid vormen − richt de mens zich op de wereld volgens 

het altijd veranderende proces van de vorming en de afsluiting van de 

Gestalt, wat een noodzakelijk verstoren en herstellen van het lichamelijke, 

het psychologische en het sociale evenwicht inhoudt. Dit proces is in Perls’ 

opvatting voorwaarde voor alle groei.’

10. Neurolinguïstisch programmeren

Neurolinguïstisch programmeren wordt in twee methoden vermeld: 12 (Relim) en 

17 (Maatwerk). De ontwikkelaars van Relim verwijzen naar de grondleggers van de 

theorie, Bandler en Grinder (1992). Volgens de ontwikkelaar stellen deze auteurs dat 

‘een behandelaar vaak uit het onbewuste het juiste onderneemt om succes te heb-

ben. Ze leren behandelaren om dit onbewuste bewuster te maken en het daardoor 

beter toe te passen, zoals een timmerman beter werk kan leveren met beter materi-

aal. In die bewustwording komt herkenning van veel eerder opgedane kennis naar 

voren. Onbewuste kennis over de doelgroep van Relim was aanwezig bij één van de 

coördinatoren van Relim. Hij bracht deze kennis over aan het uitvoerend personeel 

door ze te vertellen hoe ze een gesprek konden aangaan en door ze te laten zien 

dat het werkte. Door te beschrijven hoe de methode op de werkvloer wordt uitge-

voerd, wordt het onbewuste bewust.’

De ontwikkelaars van methode 17 (gericht op de participatiebevordering van bij-

standsgerechtigden) verwijzen naar Leeuwang en Lubbers (2007). De ontwikkelaars 
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schrijven: ‘Neurolinguïstisch programmeren (NLP) gaat over de wisselwerking tussen 

ons zenuwstelsel en ons taalgebruik en over hoe die wisselwerking ons gedrag 

beïnvloedt. NLP leert hoe de zintuigen en hersenen zo te gebruiken dat mensen hun 

talenten en mogelijkheden optimaal kunnen ontplooien. Technieken en inzich-

ten van NLP zijn terug te vinden in de wijze waarop de Maatwerkcoach de cliënt 

ondersteunt, begeleidt en motiveert. De rol van de coach is weten en aanvoelen 

wat de cliënt op een bepaald moment nodig heeft en in staat zijn om de rol die 

wordt gevraagd op zich te nemen. Dat kan bijvoorbeeld de rol van verzorger, gids, 

coach, docent of sponsor zijn. Binnen NLP worden drie verschillende manieren (meer 

visueel, auditief of kinesthetisch) onderscheiden waarop mensen informatie tot zich 

nemen. De herkenning hiervan bij deelnemers aan het Maatwerktraject biedt de 

coach handvatten om hierop in te spelen.’

Een korte zoektocht op internet naar het effect van NLP laat evenwel zien dat het 

inmiddels kan worden gekenschetst als pseudowetenschap. Reviews laten zien dat 

er verschillende foutieve aannames in de methode besloten liggen en dat het niet in 

staat is vooronderstelde gedragsveranderingen te bewerkstelligen (zie bijvoorbeeld 

Sharply, 1987; Von Bergen et al., 1997; Duckman, 2004; Witkowski, 2010).  

11. Cognitieve therapie (CT)

De vraag is of Cognitieve Therapie (CT) moet worden gekenschetst als een theorie 

(het is meer een methode) maar omdat het toch algemeen bekend is en frequent 

wordt toegepast, is het hier opgenomen. De ontwikkelaars van methode 12 verwij-

zen ernaar via Leahy (2004). Zij omschrijven het als volgt: ‘Hierbij identificeert en 

bespreekt de hulpverlener gedachten en overtuigingen van cliënten, wijzigt patro-

nen van piekeren, zelfkritiek en erkenningzoekend gedrag, evalueert persoonlijke 

schema’s, intervenieert in emotionele processen en moedigt de cliënt aan nieuwe 

ervaringen op te doen. In de Relim methodiek passen begeleiders deze technieken 

toe.’ Deze omschrijving komt overeen met de bron, dit is inderdaad wat CT behelst. 

12. 8-fasenmodel van Movisie

De ontwikkelaars van methode Relim (12) verwijzen ook naar het zogenoemde 8-fa-

senmodel van Movisie. Zij verwijzen hiervoor naar Van Asperen en De Haas (2012) 

en Kempen (2012). Het wordt uitgesplitst naar de volgende fasen. 

Positief mensbeeld

De Relim methode heeft aandacht voor het gezonde en gelooft in verandering en 

het zelfherstellend vermogen van mensen. Het geloof in verandering is het vertrek-

punt in de dienstverlening. Met iedere deelnemer afzonderlijk wordt samen ontdekt 

wat de hoogst haalbare vorm is van een kwalitatief goede werksituatie.
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Holistische visie en integrale aanpak

De Relim methode heeft aandacht voor de mens in zijn geheel, voor alle acht onder-

scheiden leefgebieden waarbij de aandacht uit gaat naar drie aspecten:

1. het functioneren van de deelnemer op elk leefgebied

2. de beleving van de deelnemer op elk leefgebied

3. de verhouding van de deelnemer met zijn omgeving.

Krachtgerichte benadering

De Relim methode sluit aan bij de bestaande kracht en talenten van de deelnemer. 

Alles is erop gericht deze kracht te versterken, met als doel werknemersvaardighe-

den en vakvaardigheden zo goed mogelijk te ontwikkelen, gericht op het verwerven 

en behouden van zo volwaardig mogelijk werk en een bijbehorend inkomen.

Participatie

De deelnemer is een volwaardige en serieuze samenwerkingspartner in het ar-

beidsontwikkelingsproces. Deze aanpak versterkt het voorgaande uitgangspunt en 

benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de Relim-medewerker.

Maatschappelijk kwetsbaren als doelgroep

Het gaat hier om deelnemers die door hun beperking niet in staat zijn op eigen 

kracht werk te vinden en te houden. De deelnemers zijn kwetsbaar en worden door 

verschillende problemen of oorzaken geconfronteerd met achterstand en/of sociaal 

isolement. Anders dan bij het 8-fasenmodel gaat het bij Relim niet alleen om perso-

nen die zijn opgenomen in een instelling voor maatschappelijke opvang.

Planmatige samenwerking met een vaste begeleider

Het cyclische proces van analyseren, plannen, uitvoeren en evalueren vormt de 

kern van de continue begeleiding en ondersteuning van de Relim-deelnemer. 

Daarbij heeft Relim gekozen voor vaste begeleiders. Dit zorgt voor continuïteit, 

bestendigheid in de relatie en helderheid in de samenwerking met collega’s. 

Gelijkwaardigheid, respect en aandacht voor de kracht van de deelnemer zijn kern-

waarden in deze manier van werken.

De bronnen van Van Asperen en De Haas en Kempen blijken evenwel eigen beschrij-

vingen van hun bedrijfsmodel. Movisie omschrijft het 8-fasenmodel evenwel als 

volgt, op de website (1 dec 2009):

Het 8-fasenmodel gaat uit van individuele trajectbegeleiding, van instroom tot 

uitstroom, in acht fasen:

• Aanmeldingsfase: het eerste contact tussen de cliënt en de hulpverlener.
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• Intakefase: een nadere kennismaking tussen de cliënt en de instelling.

• Opnamefase: de opbouw van de hulpverlening aan de cliënt.

• Analysefase: analyse van het functioneren van de cliënt op 8 leefgebieden.

• Planningsfase: het opstellen van een begeleidingsplan.

• Uitvoeringsfase: de uitvoering van het begeleidingsplan.

• Evaluatiefase: een terugblik op de uitvoeringsfase.

• Uitstroomfase: de afronding van de hulpverlening.

De stappen hebben betrekking op acht leefgebieden: huisvesting, financiën, sociaal 

functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch 

functioneren, dagbesteding. Centraal staan de sterke punten en krachten van men-

sen en niet hun problemen.

13. Exemplarisch leren

Deze theorie wordt genoemd door de ontwikkelaars van methode 12, een aanpak 

voor arbeidsmarkttoeleiding voor personen met een functionele beperking. Men 

verwijst vooral naar Coenen (o.a. 1987; 1996) en schrijft: ‘Het leerproces van mensen 

moet gecentreerd worden rond voor henzelf relevante thema’s. Dat vormt een goed 

aangrijpingspunt om het (zelf)inzicht te vergroten, competenties te versterken en 

handelingsperspectieven te ontwikkelen. Mensen zullen zich nieuwe inzichten eigen 

maken wanneer ze er in hun eigen alledaagse praktijk direct hun voordeel mee 

kunnen doen. Exemplarisch leren vraagt met andere woorden om een leerproces, 

waarin begeleider en deelnemer gezamenlijk inzicht ontwikkelen. Het betreft een 

leer-, onderzoeks- en veranderingsproces, dat zij samen aangaan in een concrete 

praktijksituatie. Aan die praktijksituatie kunnen relevante leerervaringen ontleend 

worden. Tegelijkertijd biedt het oefenmogelijkheden. Ook bij de methode vindt het 

leerproces plaats in de praktijk en wordt aansluiting gezocht bij de mogelijkheden, 

wensen, motieven en interesses van mensen. Cliënt en begeleider zoeken in wis-

selwerking met elkaar naar een goede match tussen de persoon van de cliënt en de 

cultuur van de werkomgeving.’

De bronnen van Coenen zijn niet (meer) raadpleegbaar maar het lijkt erop dat 

Coenen een vorm van actieonderzoek beschrijft. 

14. Structuratietheorie

Hier proberen de ontwikkelaars van methode 13 (Begeleid werken) een en ander 

door een sociologische bril te bekijken door te verwijzen naar de stucturatietheorie 

van Giddens. Men schrijft: 

‘De structuratie-theorie van Giddens gaat uit van een dynamische wisselwer-

king tussen individueel handelen en sociale context. Sociale structuren zijn 
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zowel voorwaarde voor als gevolg van individueel handelen. Betekenissen, 

machtsrelaties en normen worden, vaak ongemerkt, opgenomen in het indi-

vidueel handelen; andersom worden betekenissen, machtsrelaties en normen 

door middel van individueel handelen bestendigd. Dat laatste hoeft niet al-

tijd het geval te zijn. Soms brengen mensen, in de interacties die ze aangaan, 

nieuwe betekenissen, normen en machtsrelaties tot stand. Dit uitgangspunt 

gebruiken Coenen-Hanegraaf & Valkenburg (2012) om uitwerking te geven 

aan een essentieel aspect van hun methode: alledaagse interactie en de ma-

nier waarop deze ingezet kan worden voor de begeleiding van mensen naar 

en in betaald werk. Voorts sluiten zij aan bij de nadruk die in de structuratie-

theorie wordt gelegd op het belang van motieven en intenties voor het 

individueel handelen. Enerzijds moet hierop worden aangesloten, anderzijds 

zijn motieven en intenties geen statische grootheden; een deelnemer heeft 

ze ontwikkeld in sociale interactie en ze kunnen dus ook in interactie tussen 

deelnemer, begeleider en anderen veranderd worden. Door mensen met een 

beperking in een functionele arbeidssituatie te plaatsen, worden zij meer 

uitgedaagd en ontstaat meer motivatie om te leren en te presteren.’

15. Discursieve psychologie

Deze benadering wordt ook weer door de ontwikkelaars van 13 (begeleid werken) 

genoemd. Discursieve psychologie lijkt erg op de structuratietheorie. Men schrijft: 

‘Ook in de discursieve psychologie van Harre staat de dynamische wissel-

werking tussen actor en sociale context centraal, maar dan gezien vanuit de 

psychologie van het individu. Het denken en handelen van mensen en de 

manier waarop iemand tegen zichzelf aankijkt komt in sociale interactie tot 

stand en kan dus ook in sociale interactie worden veranderd. Vanuit dit uit-

gangspunt is er, ook als het gaat om mensen met een beperking, veel meer 

mogelijk dan vaak wordt gedacht. Coenen-Hanegraaf & Valkenburg (2012) 

gebruiken de discursieve psychologie om uitwerking te geven aan voor BW-

IVB belangrijke begrippen als persoonlijkheid en identiteit. Voorts ontlenen 

zij er een hanteerbare opvatting aan over het denken van de cliënt. Omdat 

het denken en handelen pas vorm krijgt in de sociale context, is het bij leren 

van belang om in de gewenste context te oefenen.’

16. Mediërend leren

Deze theorie wordt opnieuw genoemd in methode 12 Begeleid werken (een me-

thode die uitwaaiert naar veel verschillende theorieën). Opnieuw wordt via Coenen 

en Hanegraaf de theorie beschreven waarbij ook weer naar andere auteurs wordt 

verwezen. Men schrijft: 
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‘In BW-IVB is interactie zowel doel als middel. Het centrale doel is om de re-

gievoering van de cliënt over diens dagelijks leven, en dus over de interacties 

waarin hij of zij daaraan samen met anderen gestalte geeft, te versterken. 

Tegelijkertijd is de interactie tussen cliënt en professional het belangrijkste 

middel om dat doel te realiseren. Uitgaande van de theorie van mediërend 

leren van Feuerstein et al. gaan Coenen-Hanegraaf & Valkenburg (2012) er 

in de methode BW-IVB vanuit dat ieder mens kan en moet kunnen leren in 

en van zijn omgeving en dat de professional in dat leerproces een medië-

rende rol dient te spelen. Voorts maakt de methode gebruik van de leerstij-

lentheorie van Kolb. De methode BW-IVB sluit in algemene zin aan bij het 

uitgangspunt dat mensen verschillende leerstijlen hebben. Voor de uitwer-

king daarvan hebben Coenen-Hanegraaf & Valkenburg (2012) de vier fasen 

in het cyclisch leermodel van Kolb overgenomen, te weten: het opdoen van 

concrete ervaring, waarnemen en overdenken, abstracte begripsvorming en 

actief experimenteren.’

17. Cyclisch leermodel

Idem, zie vermelding in bovenstaande passage. 

18. Theorieën over assertiviteit

Methode 14 (assertiviteitstraining allochtone mannen) maakt melding van verschillen-

de bronnen en bespreekt assertiviteit in zijn algemeenheid. De ontwikkelaars schrijven:

‘De opbouw van de training assertiviteit is gebaseerd op algemene literatuur 

over assertiviteit (Hustings, 2003; Keenan, 1998; Schouten, 2002; Van Eijk, 

1985). Om assertief te worden is meestal een aanpassing van het intuïtief 

gedrag nodig. Ieder mens is van nature òf overwegend passief òf overwe-

gend agressief. Dit komt het duidelijkst naar voren wanneer mensen primair 

of intuïtief reageren en handelen. Assertiviteit maakt het mogelijk om dat te 

veranderen: om passief of agressief gedrag om te zetten in actief en niet-

agressief gedrag. Door te werken aan assertiviteit, kan men op een deskundi-

ge manier omgaan met lastige situaties en personen. Door controle te krijgen 

over intuïtief gedrag (passief of agressief), wordt het gemakkelijker om ande-

re mensen zover te krijgen dat ze doen wat jij wilt, dat ze actie ondernemen, 

zonder dat daarmee boosheid of rancune wordt opgewekt. Assertiviteit leidt 

er ook toe dat iets kan worden geweigerd zonder iemand voor het hoofd te 

stoten en dat een afwijkende mening geuit kan worden, zodat anderen die 

het wellicht niet met je eens zijn, het ook aanvaardbaar vinden.’
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Sommige van deze aannames lezen vrij rigide (‘Ieder mens is van nature òf overwe-

gend passief òf overwegend agressief’) en de theoretische noties over assertiviteit 

en hoe die zouden kunnen doorwerken in de methode lijken dus te zijn gebaseerd 

op verschillende bronnen. 

19. Sociaal netwerk stimulering

Bij Sociaal netwerk stimulering is niet direct sprake van een coherente theorie, maar 

veeleer van een vermelding naar een theoretische notie, namelijk dat om problemen 

van hulpvragers adequaat op te lossen, men moet kijken hoe het sociale netwerk 

daaromheen functioneert, en dat in de activering van dat netwerk ook de oplossing 

ligt. Veel methoden in de databank leggen op de één of andere manier het primaat 

bij de activering van de sociale omgeving, al dan niet ondersteund door theoretische 

noties. Inhoudelijk zijn er daardoor veel overeenkomsten met de social action theory 

en social cognitive theory (zie deel 3). In haar methodebeschrijving komt de Eigen 

Kracht-conferentie nog het dichtst bij de theoretische notie van ‘individuele ge-

dragsverandering via collectieve actie’. De methode is gebaseerd op een methodiek 

uit Nieuw-Zeeland, Family Group Conference. De bronverwijzing in de methodebe-

schrijving is evenwel indirect. Men schrijft:

‘De Vries concludeert in 2007 (in: De Boer & Van der Lans, 2011), op basis van 

onder meer het werk van Lambert uit 1992 en McKeown uit 2000, dat verre-

weg het grootste deel van de werkzame factoren die bijdragen aan positieve 

verandering in de ‘contextuele eigenschappen en sociale steunsystemen’ 

van de hulpvrager liggen. Het gaat dan om de situatie waarin er rondom de 

hulpvrager een sociaal netwerk functioneert dat gaat meewerken om ver-

anderingen te bewerkstelligen. Is er een stimulerende omgeving of kan die 

op gang worden gebracht? En is de hulpvrager daar gevoelig voor? Als dat 

het geval is, neemt de kans op een positieve verandering aanmerkelijk toe. 

Eenvoudig gezegd: als oom Piet, die twee straten verder woont, optreedt 

als iemand die het inkomen beheert van de alleenstaande moeder Marijke 

en wekelijks een uurtje met haar de financiën doorneemt, is dat vele malen 

effectiever dan een regelmatige gang naar de burelen van de schuldhulpver-

lening. Van der Lans (2011) ziet sociale netwerk stimulering via de methode 

van Eigen Kracht-centrale daarom als één van de werkzame aanpakken. Hij 

verwoordt dit als volgt: “Het eigen-kracht-register valt ook te beargumente-

ren als een oefening in bescheidenheid. Het is de erkenning dat de overheid 

of publieke professionals geen leverancier zijn van oplossingen, maar dat die 

oplossingen gevonden moeten worden in de sociale omgeving van mensen 

zelf, in hun netwerken, in de organisatie van hun eigen levens. Het is ook 

de erkenning dat professionele interventies op zichzelf niet rechtstreeks 
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en onmiddellijk tot een hoge effectiviteit leiden. De succesrecords zijn niet 

overtuigend, de kosten doorgaans hoog en wat zich aandient als verbetering 

blijkt nogal eens weinig duurzaam.’

20. Ladder of citizen participation

Deze theorie wordt door de ontwikkelaars van de Eigen Kracht-centrale (zie 21 

hierna) in verband gebracht met empowerment. Men verwijst naar Arnstein (1969), 

die zou laten zien dat eigen regie de hoogste vorm van empowerment is. Men zet 

dit als volgt uiteen.

Dit schema is letterlijk overgenomen en vertaald op basis van het artikel van 

Arnstein, hoewel Arnstein het niet heeft over afhankelijkheid, betrokkenheid en 

eigen kracht. Bij Arnstein gaat het van non-participation naar Degrees of Tonkenism 

naar Degrees of citizen power. Maar het lijkt min of meer op hetzelfde neer te 

komen. 

21. Systeem -en leefwereld

Methode 16 (Eigen kracht-conferentie) maakt ook gebruik van het welbekende 

systeem- en leefwereld onderscheid van Habermas. Men schrijft:

Habermas (1982) geeft met zijn theory of communicative action aan dat er 

voor een optimale publieke sfeer een ruimte moet zijn waarbinnen rationele 

discussies kunnen worden gevoerd, vrij van dwingende machten. Een ver-

gelijkbare positie nemen Braye en Preston-Shoot (1995) in met hun stelling 

dat de wijze waarop de samenwerking tussen de professionele wereld en de 

levenswereld van mensen functioneert, heel erg afhangt van hoe de machts-

verhoudingen geregeld zijn. De EK-c gebruikt van deze theorie vooral het 

onderscheid tussen de leefwereld van mensen en de systeemwereld van pro-

fessionals, die niet zo gemakkelijk mengen en waartussen vaak wel samen-

werking nodig is. Früchtel (2010) bouwt daarop voort met zijn ‘Colonisation 

of the Lifeworld and FGC as a Lifeworld approach’. FGC/EK-c functioneert 

8. Zelfregie

7. Gedelegeerde macht

6. Samenwerking

Eigen Kracht

5. Verzoening

4. Consultatie 

3. Informeren

Betrokkenheid

2. Therapie

1. Manipulatie
Afhankelijkheid
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daarin als een verbinding tussen beide werelden. Een onafhankelijke coördi-

nator zonder belangen verbindt beide werelden in de voorbereiding van de 

besluitvorming. De systeemwereld (overheid en hulpverlening namens deze) 

kan vragen om een plan en waar nodig kaders stellen, maar de leefwereld 

wordt als eerste uitgenodigd om het plan te maken.’

22. Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is meer een uitgangspunt dan een theorie (zie methode 

17: 18), maar hier desondanks toch opgenomen: 

‘Binnen de Oplossingsgerichte therapie ziet de coach of hulpverlener de cli-

ent als een competent en vindingrijk individu. De focus van de behandeling 

ligt op het realiseren van de verandering die de cliënt wenst en niet op het 

oplossen van problemen of tekorten. De aanpak is toekomstgericht en deze 

toekomst kan gedeeltelijk gecreëerd worden. Dat wil zeggen dat het verle-

den weliswaar van invloed is op het gedrag en de situatie van de cliënt, maar 

dat deze geen slaaf is van zijn verleden. De coach tracht deze optimistische 

zienswijze en de mogelijkheden die deze biedt op de cliënt over te brengen 

(Kim Berg & Dolan, 2002 in: Leeuwangh & Lubbers, 2007).’

23. Systeemtheorie

De ontwikkelaars van methode 17 (Maatwerk) wijzen net als vele andere ontwik-

kelaars op het belang van de sociale omgeving van het individu om problemen op te 

lossen. Zij noemen dit de ‘systeemtheorie’. Men schrijft:

‘De systeemtheorie (Veenbaas, 2002 in: Leeuwangh & Lubbers, 2007) gaat 

ervan uit dat ieder mens pas begrepen kan worden in de context van zijn 

relaties. Mensen hebben niet één vaststaand karakter en beschikken over 

een groot gedragsrepertoire. Op het werk gedragen mensen zich anders dan 

thuis of bij de sportclub. Dat betekent dat de trajectcoach oog moet hebben 

voor de invloed die de sociale omgeving kan hebben op de individuele pro-

blematiek van de cliënt en dat voor oplossingsrichtingen beide aspecten in 

onderling verband bekeken moeten worden. Binnen welke context openba-

ren zich problemen en welke relaties hebben invloed op belemmeringen?’

24. Kring van solidariteit 

De ontwikkelaars van de methode Jongeren Interventie Team (JIT) Schiedam leggen 

eveneens de nadruk op het sociale systeem rond de jongere, maar geven hier een eigen 

draai aan. Men verwijst naar specifiek onderzoek dat zou aan tonen dat het erom gaat 

individuen rond de jongere te mobiliseren, niet instituties. Men stelt: ‘Het principe 
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van het netwerk van professionals sluit aan bij de kring van solidariteit rond kinderen 

en jongeren (Van Acker, 2010). Het viel Van Acker tijdens een onderzoek in 1995 in 

Arnhem op dat het niet de scholen en instellingen waren die het verschil maakten, 

maar juist de betrokken vrijwilligers, wijkbewoners en individuele leerkrachten. Een 

kring van solidariteit rond kinderen en jongeren: dat is volgens emeritus hoogleraar 

orthopedagogiek Van Acker van cruciaal belang. Aan formele controle ontbreekt het 

meestal niet, schrijft hij. Zorg dat er voldoende informele controle is zowel op straat als 

op school: ouders, buren en leerkrachten kunnen een vangnet vormen. Geef jongeren 

die overal uit de boot vallen kansen op het gebied van scholing, sport en arbeidsmarkt, 

zet ze aan het werk in de buurtsupermarkt. Mobiliseer mensen om die jongeren kansen 

te bieden, ouders, een oom, een sportleraar, een leerkracht die na schooltijd bijlessen 

geeft in zijn vrije tijd, buurtbewoners. De kring van solidariteit vervangt de ketenbena-

dering, is zowel informeel als formeel en bestrijkt drie domeinen; thuis, de buurt c.q. 

vrije tijd en de school. Op basis van advies van Van Acker is uitgaande van dit principe 

voor JIT een ambulante aanpak ontwikkeld. Dit betekent dat de jongeren niet alleen 

op straat en thuis aanwezig zijn, maar ook op school.’

Ook dit is dus een illustratie van een theorie die via een groepsgerichte, collectieve 

aanpak individuele gedragsverandering beoogt. Opvallend is wel, dat deze theorie oor-

spronkelijk voortkomt uit empirisch onderzoek. Het was een onderzoeksbevinding van 

Van Acker dat het vooral om de individuen gaat. De methodiekontwikkelaars hebben 

dit inzicht vervolgens aangewend voor hun theoretische onderbouwing. 

De notie van ‘kring van solidariteit’ is gebaseerd op een methodiek van hoogleraar 

orthopedagogiek Van Acker. Het betreft een concreet stappenplan bij opvoedingson-

dersteuning voor jongeren met een groot risico op antisociaal en crimineel gedrag. 

De aanleiding voor zijn stappenplan was dat een kleine groep jongeren niet bereikt 

of geholpen kan worden met evidence based methoden. Om de vraag ‘wat te doen 

als evidence-based methoden voor een bepaalde doelgroep niet beschikbaar zijn?’ te 

beantwoorden, zijn volgens Van Acker twee strategieën te volgen. De eerste strategie 

is de ‘mechanism-based’ benadering. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt 

van mechanismen die bij effectieve methoden goed blijken te werken. Huisbezoeken 

bijvoorbeeld blijken bij veel hulpverleningsmethoden een belangrijke factor te zijn 

voor het succes van de behandeling. Gestructureerd en planmatig werken aan concrete 

doelen die positief worden geformuleerd is een ander succesvol mechanisme. De twee-

de strategie noemt Van Acker de ‘casuïstische benadering’. Hiermee wordt bedoeld dat 

voor elk gezin en voor elk kind een nieuwe verklaringstheorie wordt geformuleerd en 

dat op basis daarvan voor elk gezin en voor elk kind een nieuwe aanpak wordt uitge-

vonden. Om deze strategie goed te kunnen toepassen moet het hulpverleningsproces 

goed gerapporteerd worden, zodat duidelijk wordt wat de hulpverlener precies doet 
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en op welke observaties zij haar diagnose en behandeling baseert. Als in teamverband 

onder leiding van een expert de ervaringen worden besproken, is er een gerede kans 

dat zich geleidelijk aan een methodiek ontwikkelt voor de betreffende doelgroep. Dit 

laatste is de basis Van Acker’s handleiding. Na de aanmelding en het intakegesprek 

worden zes fasen onderscheiden in de behandeling: (1) observeren en concretiseren, 

(2) analyseren en diagnosticeren, (3) een behandelingsplan opstellen, (4) het plan uit-

voeren en eventueel bijstellen, (5) de behandeling afbouwen en beëindigen en (6) de 

behandeling evalueren. 

Hoewel Van Acker met zijn casuïstische benadering dus pleit voor het vaststellen van 

een nieuwe aanpak die per situatie kan verschillen, benoemt hij − enigszins para-

doxaal − in de diverse fasen wel allerlei succesfacturen rond effectieve aanpakken in de 

hulpverlening. De notie van een ‘kring’ of ‘netwerk van solidariteit’ rond de jongere is 

zo’n succesfactor, maar Van Acker heeft deze niet gedetailleerd uitgewerkt of beargu-

menteerd. Hij volstaat met te stellen dat hij ervan ‘overtuigd is dat de begeleiding het 

meeste kans van slagen heeft als de hulpverlener samen met de jongere een dergelijk 

netwerk van solidariteit omheen de jongere weet te bouwen.’ (Van Acker, 2010: 15). 

Dat creëren van een netwerk moet ervoor zorgen dat hij of zij ‘deel uitmaakt van het 

buurtleven in bijvoorbeeld sportclubs, verenigingen, activiteiten van de moskee of 

kerk, deeltijdwerk in bedrijven en winkels, enzovoort.’ (Van Acker, 2010: 29). 

25. Leertheorieën van Van Gennip / Vygotski

De ontwikkelaars van methode 20 Op eigen benen, een aanpak ter participatie-

bevordering van personen met een lichte verstandelijke beperking, verwijzen 

naar verschillende auteurs onder het mom van ‘Natuurlijk leren’. Dit houdt in dat 

individuen het beste leren als zij zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen op 

de manier die bij hen past, op het ontwikkelingsniveau dat bij hen past. Deze, deels 

zelf-evidente notie kwamen we ook tegen bij andere methoden die in dit verband 

Feuerstein en Vygotski citeren; ook de ontwikkelaars van Op eigen benen verwij-

zen naar hen. De leertheorieën van Van Gennip (2001) worden er in één adem mee 

genoemd. Men schrijft: 

‘Deze gaan uit van de positieve veronderstelling dat mensen op een volgend 

denkniveau te brengen zijn door ze daar kennis mee te laten maken en ze 

het te laten ervaren.

In de ontwikkeling van het denken zijn logische stappen of denkniveaus te 

herkennen:

1.   waarnemen en gewaarworden

2.   vergelijken en verbanden zien (nodig om te kunnen kiezen)

3.   abstract denken.
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Bij kinderen gaat het ontwikkelen van de opeenvolgende denkniveaus 

haast automatisch. Onderwijs werkt daarbij stimulerend. Bij mensen met 

een verstandelijke beperking blijkt vaak dat zij nog niet alle denkniveaus 

bereikt hebben. Alle didactische modellen gaan er vanuit dat leren en 

onderwijs moeten aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van het kind. 

Vygotski (1978, in: Scholten & Schuurman, 2008) was de eerste die naast 

een zone van actuele ontwikkeling ook een zone van naaste ontwikkeling 

benoemde. Die tweede zone kan het kind met systematische hulp berei-

ken. Feuerstein heeft dit inzicht overgenomen en voegde daar de rol van 

mediator of bemiddelaar aan toe. De mediator probeert door vragen te 

stellen eerst na te gaan op welk denkniveau iemand zich bevindt om daar 

vervolgens bij aan te sluiten. De mediator leert door vragen te stellen. Zo 

leert de betrokkene ook hoe je zelf iets kan leren, bijvoorbeeld hoe je op 

een systematische manier achter de werking van een apparaat kunt komen. 

Dat de stappen zelf zijn doorlopen en zelf zijn bedacht, geeft een gevoel 

van beheersing en onafhankelijkheid. Het vergroot het eigen probleem-

oplossend vermogen. De uitgangspunten van de methode van Feuerstein 

zijn in de aanpak van Op Eigen Benen terug te zien in de nadruk op leren 

door vragen te stellen en zo aan te zetten tot zelf denken en oplossingen 

vinden.’ (p. 17-18).

26. Competentiemodel

De ontwikkelaars baseren de aanpak van Op Eigen Benen op het competentiemodel 

van Slot & Spanjaard (2006, in: Scholten & Schuurman, 2008). Men stelt:

‘Dit model gaat ervan uit dat de (potentiële) krachten en competenties van 

iemand altijd ontwikkeld kunnen worden. Een ander kenmerk van het model 

is dat het belang van contact en acceptatie wordt benadrukt: het gaat om 

hoe iemand is, inclusief zijn mogelijkheden en beperkingen. Het gaat altijd 

om het evenwicht tussen de taken waar iemand voor staat en zijn competen-

ties. De kracht van het competentiemodel is dat niet alleen gekeken wordt 

naar wat iemand wel of niet kan en hoe gedrag geleerd kan worden, maar 

dat er ook aandacht is voor de achterliggende redenen van (in)competenties. 

Uitgangspunten van het competentiemodel zoals beschreven door Slot en 

Spanjaard:

• meer nadruk op adequaat dan op inadequaat gedrag

• gedrag concreet beschrijven

• aanwijzingen positief formuleren

• aansluiten bij vaardigheidsniveau (net boven het feitelijke niveau)

• acceptatie van de leerling vergroten.
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Deze uitgangspunten zijn terug te zien in de rol van de trainer/begeleider. Deze 

gebruikt veel positieve bekrachtiging en geeft het vertrouwen dat er ontwikkeling 

zal zijn. Het competentiemodel ligt daarnaast ten grondslag aan het idee dat leren 

en ontwikkeling ook voor mensen met beperkingen mogelijk en wenselijk is.’

27. Eigen initiatief model

De aanpak van Op Eigen Benen is tevens sterk geïnspireerd op het Eigen Initiatief 

Model (Scholten & Schuurman, 2003; Timmer, 2000 in: Scholten & Schuurman, 2008): 

‘Dit model is bedoeld voor het vergroten van de redzaamheid in het dage-

lijks leven. Het gaat er vanuit dat mensen met een verstandelijke beperking 

zelf kunnen denken en stappen kunnen aanleren die zij tijdens de uitvoering 

van een taak toepassen. Die stappen zijn:

1.   nadenken voor je begint, eerst een plan maken (oriënteren)

2.    nadenken terwijl je bezig bent en in de gaten houden of je bereikt wat 

je wilt bereiken (uitvoeren)

3.    controleren of je hebt bereikt wat je wilde bereiken en terugkijken op 

en leren van de manier waarop je het hebt aangepakt (evalueren). Dit 

uitgangspunt vind je in de aanpak van de methode terug in de manier 

waarop de leerling vaardigheden leert, vooral in het de leerling zelf la-

ten formuleren van wat er nodig is voor het uitvoeren van nieuwe taken.’

28.  Rehabilitatie op basis van differentie, vreemdheid en opschorting van 

gastvrijheid

De ontwikkelaars van de methode Kwartiermaken, een participatiemethode voor 

kwetsbare groepen, wijken af van de meeste ontwikkelaars in de zin dat zij een 

vrij afwijkende en originele toepassing van rehabilitatietheorieën gebruiken. De 

theorieën en auteurs die zij citeren vertrekken vanuit de idee dat participatie van, 

bijvoorbeeld, psychiatrische patiënten lastig is omdat zij anders zijn. Met name de 

aangehaalde Kal (2001; 2002) verdedigt de stelling dat het streven naar integratie 

van ‘het andere’ een spanning oproept. De traditionele rehabilitatietheorieën en de 

rehabilitatiebeweging erkennen dit onvoldoende, aldus de ontwikkelaars. Met de 

theorie en de praktijk van Kwartiermaken wil Kal ‘de grondslagen van de rehabi-

litatietheorie verder brengen’. Men erkent dat psychiatrische patiënten, maar ook 

andere groepen kwetsbare mensen, anders zijn en in zekere mate anders zullen 

blijven, ook wanneer zij een proces doormaken van cliënt tot burger. Dit vormt 

vervolgens de grondslag van de aanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van de 

theoretische begrippen differentie, vreemdheid en opschorting van gastvrijheid. 
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Kal (2001) meent dat verschillen tussen mensen gemakkelijk aanleiding kunnen 

vormen voor verwijdering. Zij verwijst hierbij naar de Belgische feministe en filosofe 

Luce Irigaray die een ‘ethiek van de verwijdering’ formuleerde (zie Kal, 2001: 109-

110). In een ethische verhouding tot de ander zou, in de visie van Irigaray, nooit 

vast mogen staan wie die ander is. Ieder zou zoveel mogelijk ruimte moeten krijgen 

om verschillen met anderen te articuleren, te kunnen uiten dus. De vraag ‘Wie ben 

jij?’ moet steeds opnieuw gesteld worden en eigenlijk principieel onbeantwoord 

blijven. Anders zou de ander gereduceerd worden tot een vaststaand wezen en 

zo gefixeerd en ‘toegeëigend’ worden. Toe-eigening komt in dit verband neer op 

het onderwerpen van de ander aan de eigen normen, door de ander te reduceren 

tot ‘hetzelfde ik’ of juist ‘anders dan ik’ waarbij ‘ik’ steeds de norm is (Kal verwijst 

hier tevens naar Van den Ende, 1999). Irigaray is er steeds naar op zoek hoe een 

ethiek tot stand komt die motiveert tot het cultiveren van waarden die aanzetten 

tot respect voor en engagement met het anders zijn van anderen. Haar ‘ethiek van 

differentie’ vormt aldus voor Kal een belangrijk theoretisch grondpatroon voor het 

‘ruimte maken voor de vreemde ander’ − dat de methode kwartiermaken beoogt − 

in plaats van het conformeren van de ander aan het eigen ik.

Kwartiermaken beoogt een gastvrije en open samenleving waarin voor iedereen, dus 

ook voor de ‘vreemde ander’, plaats is. Dit vanuit de constatering dat veel mensen met 

moeite de weg vinden in de samenleving, vreemd gevonden worden of de samenleving 

als vreemd ervaren. Kwartiermaken houdt zich bezig met de vraag hoe voor deze groep 

ruimte of gastvrijheid gecreëerd kan worden en wie dit moet doen. In haar proef-

schrift baseert Kal haar onderbouwing van Kwartiermaken vooral op het werken met 

psychiatrische patiënten. Kal (2001) concludeert op basis van empirisch onderzoek van 

Ten Cate (1996, in: Kal, 2001) Hoof (2000, in: Kal, 2001) en Kroon (1998, in: Kal, 2001) 

dat mensen met een psychiatrische achtergrond niet gemakkelijk aansluiting vinden 

bij het leven buiten de ggz. Ongastvrijheid in de samenleving wordt door Nuy (1998, in: 

Kal, 2001) omschreven. Hij betoogt dat mensen ongewild van de samenleving worden 

uitgesloten. Een mogelijke oorzaak hiervan is de permanente modernisering, die niet 

iedereen kan bijbenen. Het is de vraag of je mag verwachten dat iedereen hierin mee 

kan gaan. Nuy bepleit dat het aan dezelfde maatschappij is die de mensen uitsluit, 

om de terugweg naar de samenleving mogelijk te maken. Kwartiermaken leent deze 

opvatting door te stellen dat de samenleving er (mede) verantwoordelijk voor is kwets-

bare mensen in staat te stellen om te participeren in de samenleving, indien nodig door 

de samenleving te veranderen. Kal (2001) licht de beoogde verandering toe: zij vraagt 

de maatschappij om ruimte te maken om kwetsbaar of ‘anders’ te kunnen zijn en niet 

te verwachten van mensen die anders zijn dat zij koste wat kost in het bestaande maat-

schappelijke stramien passen.
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Kal plaatst Kwartiermaken in de traditie van de (psychiatrische) rehabilitatiebewe-

ging, waar onder andere Douglas Bennett een belangrijke rol in heeft gespeeld. 

Rehabilitatie betekent letterlijk eerherstel, eerherstel voor mensen met een psychi-

atrische achtergrond aan wie voorheen slechts een plaats in de inrichting of in de 

marge van de samenleving werd gegund. Rehabilitatie staat voor het creëren van 

mogelijkheden voor de chronisch psychiatrische patiënt om van patiënt burger te 

worden. Volgens Kal is de psychiatrische rehabilitatiebeweging er maar ten dele in 

geslaagd om het eerherstel van de patiënt vorm te geven. De rehabilitatiebeweging 

heeft de oplossing teveel gezocht in het aanbod vanuit de zorg en hulpverlening. 

Men wil de cliënt of patiënt zodanig steunen dat hij of zij weer aansluiting kan 

vinden als burger bij de ‘normale maatschappij’. Maar, zo betoogt Kal, daarbij is 

te weinig gekeken naar mechanismen van uitsluiting door de maatschappij, haar 

burgers en organisaties. Mensen die anders zijn, worden niet toegelaten omdat zij 

anders zijn. In de praktijk van de rehabilitatiebeweging kunnen psychiatrische cliën-

ten alleen maar worden toegelaten tot de samenleving wanneer zij zich aanpassen. 

‘Rehabilitatie draait dan uit op (…) een onderdrukkend braaf burgerschap, op uit-

wissing van anders zijn.’ (Van Loenen, 1997 in: Kal, 2001). Kal verdedigt de stelling 

dat het streven naar integratie van ‘het andere’ een spanning oproept. De rehabili-

tatietheorie en de rehabilitatiebeweging zouden dit onvoldoende erkennen. 

29. Empowerment door peer research

De ontwikkelaars van de interventie PAja!, een participatiemethode voor zwerfjon-

geren, hanteren een op empowerment georiënteerde theorie. Men verwijst daarbij 

naar onderzoek van Noom en De Winter (1999) en stelt: ‘De aanpak van PAja! is 

gebaseerd op peer research. De ontwikkelaars sluiten zich aan bij de definitie van 

Noom en De Winter (1999 in: Mak et al., 2009), die peer research een vorm van 

onderzoek noemen waarin jongeren uit een bepaalde groep optreden als medeon-

derzoekers van problemen die zich binnen dezelfde doelgroep voordoen. Kenmerk 

is dat de jongeren actief betrokken zijn bij de verschillende fasen van het onder-

zoeksproces, zoals het voeren van groepsgesprekken en interviews, het meedenken 

over de interpretatie van de gegevens en over de beleidsaanbevelingen. Dit type 

onderzoek komt voort uit verschillende onderzoekstradities, zoals actieonderzoek, 

participatief buurtonderzoek en cliëntenonderzoek.’ 

Volgens Noom en De Winter (2003) ligt het begrip ’empowerment’ ten grondslag aan 

deze onderzoekstradities: het proces waarbij individuele, relatief machteloze personen 

met elkaar in dialoog treden met als doel om via collectieve actie hun omgeving te 
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veranderen8. Als het om kinderen en jongeren gaat, is het sleutelwoord vaak parti-

cipatie: het proces waarin jeugdigen al doende leren om actief betrokken te zijn bij 

beslissingen over hun leefsituatie of leefomgeving. Peer research is ook een instrument 

voor empowerment van jongeren in relatie tot volwassenen. Hier wordt verwezen naar 

Baertveld (2003 in: Mak et al., 2009), die als belangrijk resultaat noemt dat de jongeren 

na het onderzoek sterker zijn in de gesprekken met volwassenen. Ze kennen de resulta-

ten van het onderzoek, ze weten dat ze niet alleen voor zichzelf spreken en ze hebben 

tijdens de training gesprekstechnieken opgedaan, aldus Baertveld.

Hoewel ook dit een voorbeeld is van een theoretische benadering die langs col-

lectieve weg individuele gedragsverandering probeert te bewerkstelligen, gaat het 

hier vooral om een verwijzing naar empirisch onderzoek. Theorie en onderzoek 

lopen hier dus deels in elkaar over. De Winter en Noom omschrijven in hun boek 

Participatief Jeugdwerk (2001: 39-40) peer research als een vorm van onderzoek 

waarin jeugdigen uit een bepaalde doelgroep optreden als mede-onderzoekers van 

problemen die zich binnen diezelfde doelgroep voordoen. Kenmerkend is dat jonge-

ren actief betrokken zijn bij verschillende fasen van het onderzoeksproces (opstellen 

interviewvragen, afnemen interviews en duiden uitkomsten). Een dergelijke bena-

dering, zo benadrukken De Winter en Noom, heeft zijn wortels in onderzoekstradi-

ties zoals sociaal geëngageerd actieonderzoek en/of participatief buurtonderzoek 

dat mede gericht is op het versterken van betrokkenheid en sociale cohesie in lokale 

gemeenschappen (vgl. Small, 1995). Hart (1992) muntte de term ‘participatory action 

research with children’, waarmee een onderzoeksbenadering wordt bedoeld waarin 

jeugdigen niet slechts functioneren als leveranciers van de data, maar zelf actief 

betrokken zijn bij alle fasen van het onderzoeksproces. 

Volgens De Winter en Noom ligt aan al deze benaderingen het begrip ‘empower-

ment’ ten grondslag (vandaar: Empowerment door peer research). Zij omschrij-

ven dit, verwijzend naar Young (1992), als het proces waarbij individuele, relatief 

machteloze personen met elkaar in dialoog treden met als doel om via collectieve 

actie hun omgeving te veranderen. Het sleutelwoord is hier ‘participatie’: het proces 

waarin jeugdigen al doende leren om actief betrokken te zijn bij beslissingen ten 

aanzien van hun leefsituatie en leefomgeving. De Winter en Noom achten kinder- 

en jeugdparticipatie om verschillende redenen van belang. Behalve dat er universele 

rechten van het kind bestaan, blijkt dat kinderen en jongeren die thuis, in de buurt, 

op school of in de hulpverlening het gevoel meekrijgen dat ze serieus geworden 

genomen en dat ze worden beschouwd als een belangrijk, verantwoordelijk lid van 

8   Zie voor een uitgebreide verhandeling van de grondslagen van empowerment bij kwetsbare groepen: 

Boumans, 2012; 2015.
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de gemeenschap, zich in allerlei opzichten beter en gezonder blijken te ontwikkelen 

dan leeftijdgenoten die deze sociale verbondenheid geheel of gedeeltelijk missen 

(zie bijvoorbeeld Blum & Rinehart, 1998). Jeugdigen de gelegenheid bieden tot par-

ticipatie in hun eigen leefomgeving is dus te beschouwen als een belangrijke vorm 

van primaire preventie. 

De specifieke benadering van peer research zoals De Winter en Noom die constru-

eren, verloopt als volgt. Jongeren brengen via gestructureerde gesprekken met 

andere jongeren hun lokale problematiek in kaart en zoeken daarna in zogenaamde 

‘verbetergroepen’ samen met relevante volwassenen (bijvoorbeeld hulpverleners of 

beleidsmakers) naar concreet toepasbare oplossingen. De beste daarvan wordt ver-

volgens direct geïmplementeerd. De Winter en Noom zien dit, wederom verwijzend 

naar Small (1995), als een methode die good science combineert met good practice. 

Volgens Small is het namelijk een vorm van goede wetenschap om jongeren aan het 

woord te laten omdat die methode inzicht verschaft in belangrijke lokale factoren 

die hun ontwikkeling mede bepalen. De Winter en Noom zien daardoor in hun 

benadering tevens overeenkomsten met het ‘ecologische model van menselijke ont-

wikkeling’ van Bronfenbrenner (1989). Achter de theoretische notie van empower-

ment door peer research ligt dus ook het inzicht dat de vergaarde informatie meer 

oplevert omdat alle betrokken partijen meer waarde hechten aan informatie die ze 

als een weerspiegeling van hun eigen realiteit zien. Zulke kennis zal daardoor ook 

eerder en beter toegepast worden, aldus De Winter en Noom. 

30. Belevingsgerichte benadering

De theoretische onderbouwing van de ontwikkelaars van de methode 

Thuisbegeleiding, gericht op multiprobleempersonen en -huishoudens, waaiert flink 

uit. Misschien wel het meest van alle methodes. Net zoals bij vrijwel alle andere ont-

wikkelaars is ook hier de bronvermelding indirect. Nergens wordt direct geciteerd. 

Binnen de methode bestaat de psychosociale ondersteuning door de thuisbegelei-

der uit een belevingsgerichte benadering, zoals geformuleerd door Pool, Kruyt en 

Walters (1998, in: Kort et al., 2009: 51-52). Men schrijft: 

‘Dit houdt in dat er flexibel gewerkt wordt. Het individu is het uitgangspunt, 

maar het systeem is het niveau van de beïnvloeding. De thuisbegeleider 

kent en neemt daarbij haar verantwoordelijkheid en houdt rekening met de 

mogelijkheden, geschiedenis, levensloop en cultuur van de cliënt. Hoewel 

belevingsgericht werken uitgaat van gezondheids-, bestaans- en interactie-

problemen, ligt bij de Thuisbegeleiding het accent op een integrale benade-

ring van bestaansproblemen en daaruit voortkomende psychosociale proble-

men. Dit komt voort uit de praktische insteek van de thuisbegeleider: zij is er 
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in eerste instantie voor de problemen in het hier en nu. Gaandeweg kan zij 

geconfronteerd worden met de onderliggende problematiek.Daadwerkelijk 

werken aan de oplossing van de problemen blijft een taak voor hulpverle-

ners van andere disciplines. Kernwaarden van belevingsgericht werken zijn: 

gelijkwaardigheid, gezamenlijkheid, respect voor autonomie en gepastheid.’

31. Antropologisch / sociologisch perspectief in thuisbegeleiding

De methode Thuisbegeleiding richt zich op gezinnen met een niet-westerse achter-

grond. De ontwikkelaars nemen daarbij het ‘antropologische perspectief’ van Leininger 

(1988, in: Kort et al., 2009: 109) als uitgangspunt. Men stelt: ‘Dit perspectief gaat er 

samengevat vanuit dat men kennis heeft genomen van de andere cultuur en op basis 

daarvan hulp kan bieden. Cultuur is dan gedefinieerd als: geleerde, gedeelde en 

overgedragen waarden, normen, geloof en levenswijze van een specifieke groep, die 

leidraad vormen voor hun denkwijze, beslissingen en handelingen. De begeleiding is 

er binnen deze context op gericht om het welbevinden te hervinden op een manier 

die past bij de cultuur. Het gaat erom dat de thuisbegeleider voorafgaand aan de 

begeleiding van het gezin behoort te weten hoe zij aankijken tegen zorg, welk geloof 

en welke concepten er bestaan, welk zorggedrag er is en welke belemmeringen zij on-

dervinden bij de toegang tot de publieke sector zoals de gezondheidszorg. Met kennis 

over de cultuur kan de thuisbegeleider met de juiste basishouding allochtone gezinnen 

begeleiden. De thuisbegeleider dient de cliënt zo veel mogelijk te volgen.’

De ontwikkelaars reiken daarbij de BOSPAD- methode aan, een werkwijze van 

Verhoef en Zevenbergen (1999, in: Kort et al., 2009: 110) die vanuit een antropolo-

gisch perspectief opereert. Daarbij is aandacht voor de basishouding, de overeen-

komst, het signaleren, de persoonlijke normen en waarden, de andere normen en 

waarden en het doen. Een juiste basishouding betekent daarbij eigenlijk het werken 

vanuit de uitgangspunten van belevingsgerichte zorg. Zodra de hulpvraag helder is, 

komt de thuisbegeleider tot een overeenkomst over de aan te bieden hulp, zodat 

de cliënt en de thuisbegeleider hetzelfde idee hebben over wat is afgesproken. 

Signaleren komt neer op iets doen met wat je opvalt. Persoonlijke en andere nor-

men en waarden wil zoveel betekenen als: leg beide naast elkaar en bekijk wat de 

verschillen en overeenkomsten zijn. Trek vervolgens uit alle voorgaande stappen je 

conclusie en ga doen, zo menen de ontwikkelaars.

Kijken we naar de aangehaalde bronnen, dan blijkt dat het antropologische per-

spectief in hulpverlening afkomstig is uit theorievorming in de verpleegkunde. In 

zijn meest basale omschrijving komt Leininger’s antropologisch perspectief erop 

neer dat verplegers rekening dienen te houden met de culturele achtergrond van 

een patiënt, omdat die invloed heeft op zijn of haar wensen, verwachtingen en ook 
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angsten. Leininger’s transculturele model van hulpverlening is een bekende theorie 

in de verpleegkunde (Leininger, 1991). De premisse van de theorie is om ‘cultureel 

congruente’ verpleegkundige zorg te bieden. Leininger stelt dat als men volledig 

betekenissen, patronen en processen in de zorg ontdekt, men beter de gezondheid 

en/of het welzijn van de patiënt kan voorspellen. 

Het antropologische perspectief wordt gecomplementeerd met wat de ontwikke-

laars het ‘sociologische perspectief’ noemen. Men verwijst hierbij naar Polaschek 

(1998, eveneens in Kort et al., 2009: 111). De ontwikkelaars stellen: ‘Daarbij gaat 

het om een bewustwording van de sociale factoren die van invloed zijn op de 

interetnische relatie, zoals een verblijf in Nederland ingegeven door economisch 

motieven. De thuisbegeleider moet zich bewust zijn van de sociale factoren die van 

invloed zijn op het individueel gedrag van de cliënt. Daarbij wordt het TOPOI mo-

del van Hofman en Arts (1994, in Kort et al., 2009: 112) genoemd als een werkwijze 

die de thuisbegeleider vanuit sociologisch perspectief houvast biedt. Deze methode 

helpt overzicht te houden in het gesprek. Elk in het TOPOI model onderscheiden 

gebied: taal, ordening, perspectieven, organisatie, inzet en invloed, geeft een 

ingang om mogelijke misverstanden in de communicatie te verhelderen. Het gaat 

er binnen deze werkwijze om door goed te communiceren de ander te erkennen en 

dus veilig te laten voelen.’

De bron waar hier indirect naar wordt verwezen, Polaschek (1998), presenteert het 

concept van ‘cultural safety’, hoewel zij hier feitelijk inderdaad een meer sociaal 

of sociologisch perspectief mee bedoelt. Polaschek ontwikkelde het concept bij de 

verpleging van Maori-cliënten in Nieuw-Zeeland om te reflecteren op de verpleeg-

kundige praktijk vanuit het standpunt van een autochtone minderheid in een 

land. Polaschek’s paper contrasteert dit concept kritisch met het eerder genoemde 

transculturele model van Leininger (door de ontwikkelaars dus aangeduid als het 

‘antropologische perspectief’). Polaschek meent dat culturele veiligheid in Nieuw-

Zeeland veelal is gericht op de individuele houding die verpleegkundigen hebben 

in hun praktijk, en dit streven probeert vervolgens de effecten van hun sociale 

conditionering op hun verpleegkundige benadering te veranderen. Polaschek 

bezigt de opvatting dat alle verpleegkundige zorg wordt geleverd in een sociale 

context die de effectiviteit ervan beïnvloedt. Zij meent dat de structurele elemen-

ten (niet alleen culturele), zoals de institutionele context waarbinnen de verpleeg-

kundige zorg wordt verstrekt en het beleid dat invloed heeft op hoe de zorg wordt 

geleverd, eveneens expliciet moeten worden erkend. Polaschek concludeert dat niet 

alleen de handelingen van verpleegkundigen met dit perspectief kunnen worden 

verrijkt, maar ook dat de machtsongelijkheden tussen groepen in de samenleving 

moeten worden aangepakt. Anders zou niet kunnen worden gegarandeerd dat de 
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behoeften van personen uit minderheidsculturen in de gezondheidszorg worden 

bevredigd. 

Thema Ontmoeting

1. Self-determination theory

Beschrijving ontwikkelaars

Ook hier wordt de theorie in kwestie niet vanuit de oorspronkelijke bron geciteerd 

maar indirect via een Nederlandse auteur. Men schrijft: 

‘Volgens de Self-determination theory van Deci & Ryan (1985, in: Van Lierop et 

al., 2003) zijn mensen van nature gemotiveerd om te blijven leren en om hun 

eigen leven te bepalen door middel van keuzes en beslissingen. Uit de erva-

ringen in projecten waarbij mensen met een arbeidshandicap vanaf het eerste 

contact met de begeleider worden gestimuleerd zelf actief te zijn in hun (re)

integratieproces, blijkt dat dit ook geldt voor deze doelgroep (Van Doorn, 

2002, in: Van Lierop et al., 2003). Ryan maakt onderscheid tussen verschillende 

soorten motivatie. Bij intrinsieke motivatie gaat het om natuurlijke, spontane 

interesses van personen, bijna te zien als een karaktertrek. Mensen beleven 

plezier aan de activiteit of het gedrag in zichzelf. Dit is de sterkste vorm van 

motivatie. Extrinsieke motivatie is meer indirect: mensen doen iets omdat het 

iets oplevert dat in principe los staat van de activiteit op zich. Extrinsieke moti-

vatie is sterker naarmate het gedrag meer voortkomt uit waarden en normen 

van het individu zelf (meer autonomie) en minder vanuit opgelegde waarden 

vanuit de omgeving (minder autonomie). De Self-determination theory komt 

terug in de component betekenis van het concept empowerment en in de 

nadruk in de VrijBaan Empowerment Methode op de eigen motivatie, keuzes 

en oordelen van de deelnemers. Het gaat niet om een oordeel van de professi-

onal. De eigen beleving van de verschillende componenten en de eigen doelen 

van de deelnemers zijn leidend in het hele proces.’

2. Vijf zuilen van identiteit (voor ouderen)

Beschrijving ontwikkelaars

Voor de onderbouwing van de aanpak van methode 4 (Ouderen Participatie), een 

cursus talentontwikkeling voor ouderen, verwijzen de ontwikkelaars naar Petzold 

(1988) (persoonlijke communicatie Heili Bassa, 25 april 2012). Petzold onderscheidt 

vijf ‘zuilen’ van identiteit die van belang zijn voor de manier waarop mensen vorm 

geven aan hun leven en waarop zij de kwaliteit van leven beoordelen. Deze vijf 

zuilen zijn:

•  lijfelijkheid: lichaam en geest
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•  sociale context: sociale relaties

•  arbeid en prestatie

•  materiële zekerheid

•  waarden, inspiratie en zingeving.

Deze vijf zuilen, ook wel levensdomeinen genoemd, vormen samen de pijlers van de 

eigen identiteit (Loog & Van Overbeek, 2007). Als er verandering plaatsvindt in het 

ene domein, zal binnen de andere domeinen compensatie moeten plaatsvinden om 

het evenwicht te behouden. Voor ouderen zijn de domeinen sociale relaties en zin-

geving belangrijk om in te investeren (Van Gennip, 2004 in: Loog & Van Overbeek, 

2007) Mensen in de derde levensfase krijgen op een aantal vlakken te maken met 

‘verlieservaringen’. Bijvoorbeeld door het afscheid nemen van het arbeidsproces, 

maar misschien ook wel op het gebied van sociale relaties of gezondheid. Dit verlies 

betekent, bekeken vanuit de gedachte van Petzold, dat er compensatie op andere 

gebieden nodig is. Mensen zoeken naar een nieuwe balans in hun leven. Ongekend 

Talent beoogt deze balans gestalte te geven. Dit gebeurt door mensen actief op 

zoek te laten gaan naar en kennis te laten maken met hun eigen talenten om deze 

vervolgens op een voor hen zinvolle manier in te zetten. Hierdoor zijn zij in staat 

het evenwicht te laten bestaan of te herstellen.

3. Communicatieve zelfsturing (van ouderen)

Voor de onderbouwing van de aanpak van methode 4 (Ouderen Participatie) verwij-

zen de ontwikkelaars ook naar de cultuurfilosoof Arnold Cornelis (1995 in: Loog & 

Van Overbeek, 2007). Men schrijft:

‘Hij benadrukt de meerwaarde van de ervaring die ouderen tijdens hun 

leven hebben opgedaan in het omgaan met hun emoties, behoeften en de 

uitdagingen van de omgeving. Met deze ervaringskennis kan ieder individu 

bijdragen aan veranderingen en oplossingen. Als dit gebeurt in dialoog 

met anderen, gaat het nog vele malen sneller. Het is belangrijk dat oude-

ren in deze vermogens blijven investeren om ze op die manier in stand te 

houden. Arnold Cornelis noemt dit communicatieve zelfsturing (Loog & Van 

Overbeek, 2007). Door middel van communicatieve zelfsturing zijn oude-

ren beter in staat een balans te houden of te hervinden in verliessituaties. 

De Vrije Levensloop Academie (de belangrijkste vertegenwoordiger van de 

stroming Cornelis) bouwt hierop voort. Zij hanteren de volgende uitgangs-

punten bij interventies.  

1.   Het belang van zelfsturing in dialoog met de omgeving neemt toe met 

het vorderen der jaren: dit heeft te maken met de zoektocht naar wie je 

bent of was. Dit worden ‘trage bestaansvragen’ genoemd.
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2.   De kern is zelfsturing in dialoog met de omgeving als een gezamenlijke 

ontwerpactiviteit.

3.   De interne (ervarings)kennis van de oudere zelf levert de bouwstenen 

voor het leerproces.

4.  Om interne ervaringskennis te herkennen en te kunnen benutten, zijn een 

bepaalde sociale ruimte en een lerende organisatie nodig (de nesteling 

van emotie).’

4. Herwaarderingscounseling en feminist counseling

Beschrijving ontwikkelaars

 De aanpak van de cursus Zin in vriendschap (methode 38) is gebaseerd op herwaar-

deringscounseling (re-evaluation counseling) (Jackins, 1981 in: Stevens & Tilburg, 

2000) en feminist counseling (Miller, 1988 in: Stevens & Tilburg, 2000). Men schrijft: 

‘Herwaarderingscounseling en feminist counseling gaan ervan uit dat 

vrouwen gesocialiseerd zijn als ‘minderwaardige burgers’, waardoor zij 

een negatief zelfbeeld hebben ontwikkeld. Hierdoor kunnen zij zich vaak 

moeilijk voorstellen dat anderen van hun gezelschap kunnen genieten. Het 

belang van zelfwaardering als basis voor vriendschap wordt daarom tijdens 

de hele cursus benadrukt. Ten slotte is de cursus gebaseerd op de algemene 

notie van empowerment: het ondersteunen van mensen bij het bereiken van 

doelen die zij zelf hebben gesteld.’
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Bijlage II

Overzicht interventies/
methoden9

 

9   Zie voor uitgebreide interventiebeschrijvingen de databank Effectieve sociale interventies:  

www.movisie.nl/databank-effectieve-sociale-interventies.

1 Participatief Drama (2014). Verbeteren van positie van kwetsbare 

mensen met behulp van verschillende dramatechnieken. 

2 Herstellen doe je zelf (2014). Cursus gericht op herstel van mensen met 

psychische of psychiatrische problematiek. Doelgroep: cliënten van 

de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg of maatschappelijke 

opvang. Subdoelgroep: ervaringsdeskundige cursusleiders. Begeleiden 

van cursus is nieuwe stap in eigen herstelproces.

3 Individuele Rehabilitatie Benadering (2014). Gericht op mensen 

met langdurige beperking. Inventariseren en realiseren van eigen 

participatiedoelen aan de hand van gesprekken cliënt en hulpverlener.

4 Themis (2009, herzien 2014). Inburgeringscursussen voor mensen met 

(zeer) lage vooropleiding.

5 Oplossingsgericht werken (2014). Hulpverlening door te onderzoeken 

welke krachten en hulpbronnen cliënt heeft en deze aan te wenden. 

6 Moeder- en vadercentra (2014). Centra waarbij bezoekers zelf 

verantwoordelijkheid dragen voor de voorziening.

7 EigenKrachtWijzer (2013). Digitaal instrument met vragenlijsten en 

oplossingssuggesties voor wonen, werken, welzijn en zorg. Doelgroep: 

primair alle burgers van een gemeente, secundair hulpverleners.

8 Grip en Glans groepscursus (2013). Groepscursus waarin 55+ vrouwen 

leren welbevinden te verbeteren en zelfredzamer te worden. 

9 Community Support (2013). Gericht op mensen met hulpvraag omtrent 

zelfredzaamheid die door middel van coaching vergroot wordt en door 

beter gebruik te maken van netwerk. 

http://www.movisie.nl/databank-effectieve-sociale-interventies
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10 Wijk en Psychiatrie (2013). Creëren van ontmoetingsplekken voor 

mensen met psychische beperkingen  en ondersteunen van deelnemers 

bij activiteiten. Doelgroep: mensen met psychiatrische of psychosociale 

problemen, al dan niet in combinatie met een licht-verstandelijke 

beperking of niet-aangeboren hersenletsel.

11 Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (2013). Ondersteuning van 

mensen met psychische en sociale kwetsbaarheid, door middel van het 

stellen van doelen, leren omgaan met kwetsbaarheid en vergroten 

kwaliteit netwerk en leefomgeving. 

12 Relim (2012). Zelfredzaamheid en empowerment vergroten van mensen 

met psychische problematiek of psychiatrische stoornis d.m.v. werk. 

13 Begeleid werken. Een individuele vraaggerichte benadering (2012). 

Begeleiden van mensen met structurele beperking naar betaald werk. 

14 Assertiviteit Allochtone Mannen (2012). Vergroten betrokkenheid en 

participatie van allochtone mannen door aanleren van assertief gedrag. 

15 Vrijbaan Empowerment Methode (2012). Mensen actief laten deelnemen 

aan maatschappij en arbeidsmarkt door empowermenttraining.

16 Eigen Kracht Conferentie (2012). Activerings- en besluitvormings- 

instrument waarbij burgers samen met omgeving plannen bedenken om 

problemen op te lossen.

17 Maatwerk (2011). Het vinden van werk voor en het stimuleren van 

participatie bij zeer moeilijk bemiddelbare uitkeringsgerechtigden 

(bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, opleiding, re-integratietraject, 

hulpverlening of betaald werk). 
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18 Jongeren Interventie Team Schiedam (2011). Het voorkomen van 

maatschappelijke uitval van jongeren.

19 Gemixt talent (2011). Burgers met verstandelijke beperking laten 

deelnemen aan de samenleving door te koppelen aan buurtbewoners.

20 Op eigen benen (2011). Vergroten van eigenwaarde en zelfredzaamheid 

mensen met beperking door leerdoelen en trainingsprogramma.

21 Natuurlijk, een netwerkcoach (2011). Methode om het netwerk van 

kwetsbare burgers te versterken aan de hand van 10-stappenplan met 

behulp van een vrijwillige coach.

22 Kwartiermaken (2011). Bevorderen van een samenleving met ruimte 

voor mensen uit kwetsbare doelgroepen en onderzoeken hoe zij kunnen 

deelnemen.

23 PAja (2011). Empowerment van jonge bewoners van instellingen, door 

hen zelf de voorzieningen te laten keuren en verbetervoorstellen te 

laten doen.

24 Wijktheater (2011). Cultuurparticipatie om wijkbewoners te empoweren 

en veranderingen en gedrag te laten ondergaan.

25 Flexible Assertive Community Treatment (2010). Ondersteuning en 

begeleiding van mensen met ernstige psychische problematiek, zodat zij 

kunnen participeren. Doelgroep: mensen met langdurende of blijvende 

ernstige psychiatrische aandoeningen zoals psychotische problematiek 

of schizofrenie, al dan niet gecombineerd met middelengebruik, 

persoonlijkheids-problematiek en verstandelijke of cognitieve 

beperkingen. Problematiek leidt veelal tot beperkingen op verscheidene 

levensterreinen.

26 Man Actief (2010). Verkleining van het isolement van allochtone 

mannen en vergroting van het zelfrespect door deze cursus.

27 Activerende Zorgcoaching (2010). Zorgcoaching van mensen die als 

gevolg van problematiek moeilijk tot dagbesteding komen, met als doel 

activering of re-integratie.

28 Thuisbegeleiding (2010). Begeleiding bij het aanbrengen van structuur 

in het dagelijks leven van kwetsbare burgers.
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29 Motiverende gespreksvoering (2010). Door gespreksvoering er 

naar streven om cliënten te motiveren tot een gedragsverandering. 

Doelgroep: oorspronkelijk cliënten met verslavingsproblemen, maar ook 

cliënten met gezondheidsproblemen voor wie leefstijl een belangrijke 

component is, cliënten die met jeugdzorg te maken hebben, cliënten 

met psychische problemen, cliënten te activeren tot participatie en/of 

werk en cliënten die te maken hebben met huiselijk geweld.

30 Werk. Een zorg minder (2010). Het aan het werk helpen van langdurige 

werklozen met multi-problematiek, door middel van werk in een 

activeringscentrum.

31 EVC-Procedure vrijwilligerscompetenties (2010). Het vergroten van het 

inzicht in de verworven competenties van vrijwilligers en het vergroten 

van de erkenning hiervoor.

32 Activerend huisbezoek bij ouderen (2009). Wekelijkse ondersteuning 

door een bezoeker met als doel het vergroten van welbevinden en 

zelfredzaamheid  van een oudere die uit evenwicht is.

33 Vertrektraining (2005). Coaching van jongeren die niet langer in opvang 

wonen, met als doel thuisloosheid te voorkomen en te trainen in 

zelfstandig wonen.

34 Studiekringen van en voor ouderen (2012). Ouderen met elkaar laten 

praten over zelfgekozen onderwerpen, met als doel ontmoeting en 

ontplooiing. 

35 Ongekend talent (2012). Cursus die ouderen leert eigen talenten te 

ontdekken en stimuleert deze in te zetten voor samenleving. 

36 50-plusnet (2010). Online ontmoetingsplek voor senioren die netwerk 

willen uitbreiden.

37 Senioren voor uw gemeente (2010). Matchingsbijeenkomst voor 

senioren en vrijwilligersorganisaties. 

38 Zin in vriendschap (2010). Cursus voor 55+ vrouwen met als doel te 

werken aan vriendschappen versterken of aangaan.

39 Bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars (2010). Maandelijkse 

bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars door ervaringsdeskundigen 

met als doel het verkleinen van eenzaamheid en isolement.
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Bijlage III

Geraadpleegde professionals 
en deskundigen 

• Luc Opdebeeck, methode Participatief Drama

• Doortje Kal, methode Kwartiermaken

• Nanne Stevens, methode Zin in vriendschap

• Jenny Boumans, onderzoeker Trimbos Instituut

• Raymond Kloppenburg, onderzoeker Kenniscentrum Sociale Innovatie (HU)



Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor 

toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van 

sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, 

sociale zorg en sociale veiligheid. Onze activiteiten zijn 

georganiseerd in vijf actuele programma’s: Effectiviteit en 

Vakmanschap, Actief Burgerschap, Sociale Zorg, Inclusie en 

Diversiteit en Huiselijk en seksueel geweld. Onze ambitie is 

het realiseren van een krachtige samenleving waarin burgers 

zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.
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Vanouds steunt het sociaal werk burgers bij activering via het eigen netwerk in 

de leefomgeving. Nu beleidsmaatregelen aansturen op de participatiesamen- 

leving, is deze opdracht extra actueel. Dit onderstreept ook de Gezondheids-

raad in haar rapport Sociaal werk op solide basis (2014) De raad maakt hierbij 

een kanttekening: Gegeven de nieuwe rol van de overheid en de focus op 

activering van burgers, is er behoefte aan een ‘betere theoretische en weten-

schappelijke onderbouwing van het sociaal werk’. Met deze publicatie wordt 

een stap in die richting gezet.

Vasco Lub onderzoekt welke theorieën worden gebruikt bij de onderbouwing 

van interventies die vaak worden toegepast bij maatschappelijke activering.  

Hij beschrijft 46 theorieën die zich respectievelijk richten op: (psychische) 

gezondheid, welzijn en ontmoeting. Vijf theorieën zijn geselecteerd voor 

nadere beschrijving. Deze theorieën onderbouwen groepswerk in de eigen 

leefomgeving en lijken dus bij uitstek geschikt voor sociale interventies. 

Daarnaast zijn zes theorieën beschreven die niet werden teruggevonden in de 

onderbouwing van interventies, maar wel relevant zijn.

De inventarisatie maakt duidelijk dat er geen tekort is aan theorieën. Wel 

blijven bruikbare theorieën onbenut en wordt er overwegend gebruik gemaakt 

van structuralistische theorie, dat wil zeggen: het individu wordt bepaald door 

de omgeving. Dit staat in contrast met beleidssturing richting participatie- 

samenleving en levert in de onderbouwing van de aanpakken vaak een 

spanning op. 

Lub analyseert de toepassing van theorieën bij de onderbouwing van sociaal 

werk. Dit blijkt in de praktijk een pittige klus. Theorieën zijn niet altijd duidelijk 

geformuleerd of worden in de interventies los geïnterpreteerd. Toch zijn er 

goede voorbeelden waar theorie het sociaal werk van ‘vaste grond’ voorziet.  

De publicatie eindigt met aanbevelingen.

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma 

‘Inzicht in sociale interventies’. Het is gefinancierd door het ministerie van VWS.

Deel 27 in de serie publicaties vanuit het onderzoeksprogramma 
‘Inzicht in sociale interventies’ van kennisinstituut Movisie
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