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Ten geleide
Sinds een halve eeuw galmt een mantra door de wereld van zorg en welzijn: de wensen en behoeften
van hulpvragers moeten leidend zijn in de hulpverlening. Het is een prachtig uitgangspunt, en er zullen
weinig mensen zijn die het er principieel mee oneens zijn. Pas ‘als het echt niet meer anders kan’ zouden
maatregelen moeten worden genomen tegen de wil van de cliënt in: bemoeizorg, bewindvoering,
crisisopname, dwangverpleging, verklaring van wilsonbekwaamheid.
De keerzijde van de medaille is uitgestelde hulp. Tussen de eerste signalen van dementie en de opname
in een verpleeghuis kunnen jaren verstrijken; een periode met weinig zorg, maar met grote zorgen bij de
patiënt en zijn naasten. Hetzelfde geldt voor de eerste fasen van eetstoornissen en depressies: ouders,
kinderen en partners zien hoe het steeds slechter gaat met hun geliefden en professionals herkennen de
signalen van achteruitgang, maar allen zijn terughoudend om in te grijpen.
Dit essay is voortgekomen uit mijn persoonlijke ervaringen als kind van twee dementerende ouders, die
elke vorm van vroege, vrijwillige hulpverlening afwezen en uiteindelijk zeer hard geconfronteerd worden
met onvermijdelijk ingrijpen. In het hele voortraject wisten alle betrokkenen dat het op deze manier zou
aflopen. Er werd zelfs op gezinspeeld: “Tja, als de politie uw moeder nu eens in verwarde toestand op
straat aantrof, dan konden we wel gerichtere maatregelen nemen”. Als mijn familie samen met
professionals plannen maakte voor relatief ‘lichte’ begeleidingsvormen – zoals dagbesteding – kwam er
altijd een moment waarop mijn ouders toch niet wilden meedoen. Niet omdat ze gelukkig waren met de
status quo, want ze waren diep ongelukkig. Maar om hulp te accepteren moet je je hulpeloosheid onder
ogen zien, en dat was steeds teveel gevraagd. Zij hadden er geen beeld van wat ze te wachten stond als
ze op de oude weg doorgingen. Wij wel …
Ik ontdekte snel dat ik niet alleen stond in deze ervaring. Iedereen die werkt in zorg en welzijn weet dat
cliënten niet altijd doen wat goed voor ze is. Dat is niet omdat cliënten zeker weten dat ze de verkeerde
dingen willen, maar omdat het inzicht dat voor keuzes nodig is ontbreekt. Vaak is het ook niet mogelijk
om dat inzicht te doen ontstaan. De cliënt krijgt daardoor wel de ruimte om aan te geven wat hij of zij
wil, maar heeft niet de competenties om die ruimte op een positieve manier te gebruiken. De eigen
verantwoordelijkheid veroorzaakt dan veel verdriet, voor de cliënt in kwestie en voor zijn naasten.
Voor hulpverleners en naasten is zulk onnodig lijden haast ondraaglijk. Mensen zijn empathische wezens
en kunnen pijn meevoelen. Veel ouders vinden het erger als hun kind ziek of verdrietig is dan als ze dat
zelf zijn. “Een vriend zien huilen kan ik niet”, zong Jacques Brel ooit. De periode van teloorgang van mijn
ouders was de zwaarste uit mijn leven.
Sinds zelfredzaamheid het sleutelwoord is geworden in het Nederlandse sociale beleid zijn er
fundamentele discussies losgebarsten. Sommige wetenschappers noemen zelfredzaamheid een
‘armoedig ideaal’. Voorstanders delen voorbeelden van mensen die het dankzij de nieuwe werkwijzen
fantastisch doen, tegenstanders wijzen op de overbelasting van Eerstehulpposten waar mensen terecht
komen die tot voor kort nog enige vorm van begeleiding gehad hebben. Middels dergelijke casuïstiek
wordt geprobeerd om anderen te overtuigen van universele waarheden over de essentie van
menswaardig leven.
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In het volgende boekje wil ik het heel anders benaderen: misschien hebben we het gewoon over
verschillende soorten cliënten. Met het principe van eigen verantwoordelijkheid en zelfbeschikking is
niets mis, maar er is een grote groep mensen die niet beschikt over de basisvaardigheden die nodig zijn
om het zelf te doen. Een prachtig ideaal als autonomie kan niet zomaar vertaald worden in aanpakken
die voor iedereen moeten werken. Ik heb de gedachte uitgewerkt dat cliënten met weinig zicht op
zichzelf en hun omgeving waarschijnlijk ook niet zo goed zullen zijn in het maken van keuzes waarmee ze
hun belangen goed dienen. Hun beeld van hun huidige omgeving is sterk vertekend, en van een
realistisch toekomstbeeld is al helemaal geen sprake.
Ik wilde aanvankelijk een kort essay schrijven, dat mij en mijn lezers zou helpen te begrijpen waarom het
voor veel mensen geen haalbare kaart is te snappen hoe hun toekomst eruit ziet als ze nu geen hulp
aanvaarden. Dat mijn essay nu een klein boekje is geworden heeft er vooral mee te maken dat we de
mogelijkheid van zo’n samenhangend beeld tegelijkertijd onderschatten en overschatten. Het is
helemaal niet vanzelfsprekend dat mensen – in zijn algemeenheid – een samenhangend èn realistisch
beeld van hun wereld hebben, en we overschatten mensen als we denken dat ze ook nog eens kunnen
benoemen hoe hun wereld er morgen uit ziet. En precies dat is de basis van ‘willen’: weten dat je uit
twee toekomsten kan kiezen, en bereid zijn het noodzakelijke te doen voor de beste van de twee.
Het naïeve geloof in het vermogen van mensen om hun wereld en zichzelf te kennen is het fundament
geworden van al die methodieken en benaderingen die ik samenvat in het begrip ‘besefzorg’. Pas als wij
doorhebben dat besef niet voor iedereen is weggelegd begrijpen we de constatering van het SCP, dat
zo’n “90% van de gebruikers van WMO-voorzieningen niet in staat is tot zelfregie”.
Dat is misschien verrassend voor sociale professionals en beleidsmakers; maar naasten van de groep
cliënten waarover ik schrijf weten dat al lang. Ze maken zich vaak grote zorgen over de wijze waarop hun
partners of familie langzaam de weg kwijt raken. Ze zien het lijk al drijven, meestal figuurlijk, soms bijna
letterlijk. De praktijk anno nu is, dat er na het vaststellen van problemen met zelfregie twee opties zijn:
ofwel de cliënt blijft toch maar ‘in de lead’, waarna niet zelden een periode van verval intreedt, ofwel er
moet een moeilijke en pijnlijke procedure van gedwongen hulpverlening en/of het vaststellen van
wilsonbekwaamheid worden gestart. Tussen deze uitersten ligt een grijs gebied, dat in de
hulpverleningspraktijk, in de wetgeving en in de opleidingen voor sociaal werkers nog nauwelijks is
verkend: hulpverlening tussen beseffen en bemoeien. In dit gebied heeft de cliënt iemand nodig die niet
zonder meer meegaat in de beelden en wensen van de cliënt, maar ook niet voortdurend en volledig het
stuur overneemt. Ik zal zo iemand ‘navigator’ noemen. Ik hoop dat lezers een beter woord verzinnen.
Om zulk ingrijpen te kunnen verantwoorden moeten hulpverleners en familie samen tot de conclusie
komen dat ‘het eigen beeld’ van de cliënt onvoldoende consistent en betrouwbaar is om als enig
vertrekpunt van ondersteuning te dienen. Ik zal – om ons denkproces te stimuleren – verschillende
‘stoornissen’ benoemen die aanleiding zouden kunnen geven voor het benoemen van een navigator die
de cliënt helpt het rechte pad te houden. Ik heb er nieuwe labels voor bedacht, hoewel de verschijnselen
bekend zijn uit allerlei ziektebeelden. Twee van de door mij gelabelde stoornissen hebben betrekking op
‘gestoorde beelden’, ik noem ze imaging disorder en imagining disorder. De andere ‘ziekte’ gaat vooral
over de mate waarin een cliënt invloed kan hebben op gebeurtenissen in zijn leven. Ik gebruik de term
impact disorder. De termen zijn bedoeld als provocatie van onderzoekers, ontwerpers en hulpverleners
ii

om hier eens flink mee te gaan stoeien. Ze zijn te gebruiken als ladder om samen naar boven te klimmen.
Als de ladder daarna vervangen moet worden door een betere, meer permanente oplossing, lijkt me dat
prima.
Ik hoop met dit essay zoekrichtingen aan te geven voor onderzoekers en ontwerpers van methodieken.
Ik heb me vooral gebaseerd op digitaal toegankelijke bronnen, zodat geïnteresseerden snel toegang
hebben tot de teksten – en cijfers - die mij geïnspireerd hebben. Door het gebruik van hyperlinks zijn
deze bronnen met één muisklik toegankelijk. Ik maak ook dankbaar gebruik van Wikipedia, een platform
waar mensen samen kunnen bouwen aan gedegen, gedeelde kennis. Ik verwijs regelmatig naar vrij
toegankelijke beeldmateriaal. Het is zeer aan te raden om zulke filmpjes te openen en daarna pas verder
te lezen. Ik gebruik beeldmateriaal niet alleen ter ondersteuning van mijn betoog, maar ook als
‘disruptie’ van automatismen in ons denken. Ook in die zin gaat dit boekje over de kracht van beelden.
Naast de rapporten en boeken waaruit ik citeer en mijn eigen ervaringen als burger, heb ik gebouwd op
mijn kennis van de analytische filosofie. Omdat veel lezers niet ingevoerd zijn in de logica en de
kentheorie, is er een bijlage waarin ik begrippen uit de analytische filosofie toelicht. Analytische filosofie
doet geen uitspraken over inhoudelijke kwesties, maar beschrijft het denkgereedschap dat we nodig
hebben om waarnemingen te doen en daar conclusies uit te trekken. Wie dit te abstract vindt, mag de
bijlage gewoon overslaan.
Ook ik denk genuanceerd over de kwesties die ik in dit essay aansnijd, maar het komt de leesbaarheid
niet ten goede als er in elke zin woorden als ‘misschien’, ‘soms’ of ‘voor sommige cliënten’ staat. Daarom
klinkt mijn verhaal misschien wat stelliger dan het bedoeld is. Ga er over in gesprek, zoek de nuances en
aarzel niet om verder te gaan waar ik ben opgehouden. Dan ben ik in mijn opzet geslaagd.
Klaas Mulder

Colofon
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1. Het is beter als je het zelf doet
In de vijfde lesweek van de nieuwe propedeuse Social Work liet ik mijn studenten de eerste twintig
seconden van dit filmpje zien1. In een aankondiging van een e-learning module voor Herstelgerichte zorg
zien we een man die gefrustreerd raakt tijdens het stofzuigen. In het volgende shot zien we hem met een
hulpverleenster aan tafel zitten. Ze praat tegen hem. Ik begin de les met deze vraag: Waarom zien we
deze hulpverlener niet stofzuigen maar praten? Al na vijf weken hebben alle studenten het antwoord
klaar: “Het is beter als je het zelf doet. Het is beter als mijnheer zijn eigen huis schoon houdt. Dat geeft
hem gevoel van eigenwaarde.”
We nemen flink de tijd om eens te kijken of dat echt voor ‘elke’ mijnheer geldt. We beginnen bij de
hulpverlener zelf. Stel dat zij zelf haar huis laat schoonmaken door een werkster (excuus,
interieurverzorgster); maakt dat haar minder zelfredzaam? We komen er al snel achter, dat we soms
mensen inhuren omdat onze eigen taaklast (en draaglast) anders te groot wordt. Kan je aan dit filmpje
zien of deze mijnheer het misschien heel erg druk heeft? Weet je wel zeker dat dit zijn eigen huis is, of is
hij mantelzorgondersteuner? Of misschien is er wel iets met de stofzuiger en heeft mijnheer geen geld
voor een nieuwe.
Het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat mijnheer met enige coaching al snel weer zijn eigen
huishouden kan runnen. We weten helemaal niet of hier sprake is van een tijdelijk – en te overwinnen
probleem. De studenten zijn (nu al) sterk gericht op cliënten die de weg naar boven moeten terugvinden.
Pas na stevig doorvragen stellen ze vast, dat er heel wat cliënten zijn die het ‘nooit zullen leren’.
Kwetsbaarheid is voor velen geen tijdelijke aandoening. Waar het dat wel is, is het mooi als mensen het
weer zelf leren doen, maar in de tussentijd kan het overnemen van taken soms wèl heel positieve
effecten hebben: even wat minder praktische zorgen hebben geeft cliënten ontspanning en maakt
ruimte voor herstel. En als het de komende jaren alleen maar slechter zal worden (zoals in geval van
dementie), moet er dan niet gezocht worden naar een permanente oplossing in plaats van te sturen op
eigenwaarde-door-zelfstandigheid?
In dit hoofdstuk zullen we kijken naar de vraag, waarom onze studenten na vijf weken onderwijs al zo
unaniem overtuigd zijn van de gedachte dat ‘zelf doen beter is dan geholpen worden’. Later komen we
nog terug op een ander aspect van deze casus: de gedachte dat ‘praten helpt’.

a. Leren van de geschiedenis
De gemeenschap van hulpverleners is misschien zo eenstemmig vòòr zelfredzaamheid, omdat het nog
maar zo kort geleden is dat cliënten veel te weinig in te brengen hadden. Nog maar een halve eeuw
geleden moest hard worden geknokt om de dominantie van de medische specialist ter discussie te
stellen. Dokters wil was wet. Het is mogelijk de geschiedenis van de psychiatrie te presenteren als een
griezelkabinet, met beelden van vastgebonden cliënten die onder stroom gezet werden door mannen in
witte jassen. Zo was er dr. Henry Cotton, die bij talloze vrouwen de tanden trok en de baarmoeder
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verwijderde omdat hij meende dat lichamelijke ontstekingen de belangrijkste bron van geestesziekten
waren. In dat licht is het zeer begrijpelijk dat zoveel mensen de recht op zelfbeschikking dè kernwaarde
van het sociaal werk vinden. Ik ga daar niet over in discussie.
In andere sectoren van het sociaal domein was er – naar het oordeel van de mensen van nu – een
neiging tot pamperen. Voordat ‘op je handen zitten’ de nieuwe opdracht aan professionals werd, liepen
er hulp-verleners rond. Hun liefdadige werken werden verricht vanuit een persoonlijke afwijking die wel
als het Florence Nightingale-complex is gediagnosticeerd. Als sinds de oprichting van de eerste
opleidingen voor maatschappelijk werk waren professionals en opleiders in het sociaal werk fel tegen de
gedachte dat vrouwen de leegte in hun eigen leven konden vullen door de levenstaken van anderen over
te nemen. Later richtte de sector – en de politiek - zijn pijlen op cliënten die het zich allemaal lekker
lieten aanleunen. Al jaren voor de proclamatie van de Participatiemaatschappij was in haast elke
gemeentelijke en landelijke beleidsnota te lezen dat hulpvragers ‘claimgedrag’ vertoonden, terwijl ze het
eigenlijk best zelf konden. Er werd een toekomst geschetst van een wereld die weer moest lijken op
vroeger, toen mensen nog voor elkaar zorgden in ‘gemeenschappen2’ waar samenredzaamheid de norm
was.
We zijn met zijn allen vòòr zelfredzaamheid omdat we tegen betutteling zijn, tegen neerbuigende
hulpverleners en tegen gemakzuchtige hulpvragers. Ook uit de doelgroepen van het sociaal werk komen
geluiden dat het best met minder zorg kan. Daarbij wordt wel eens vergeten dat degenen die namens de
gebruikers van zorgvoorzieningen het woord voeren vaak degenen zijn die het allemaal best wel zelf
kunnen. De Wmo-raden en cliëntenraden zitten vol krasse knarren die prima in staat zijn hun eigen
kostje bij elkaar te scharrelen.
Cliëntenorganisaties en beroepsverenigingen hebben hard geknokt voor een omslag in het denken over
zorg en hulpverlening, en ze hebben succes gehad. Anno nu kan het zomaar gebeuren dat een
herniapatiënt zelf mag kiezen of hij wel of niet geopereerd wil worden (ik spreek uit eigen ervaring). In
het Rijksbeleid inzake zorg en welzijn zijn eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht de sleutelwoorden.
“Als mensen toch zorg nodig hebben, weten zij zelf het beste wat wel en niet bij hun situatie past”, ronkt
de Rijksbegroting 2017 van het ministerie van VWS. Gemeenten voeren gesprekken met hun burgers aan
de keukentafel en proberen daar helder te krijgen wat de hulpvrager zelf wil en kan.
Het is volkomen terecht dat het recht op zelfbeschikking een centraal recht is geworden in de wereld van
zorg en welzijn. Zelfs als dit recht conflicteert met andere kernwaarden kan het niet zomaar aan de kant
worden geschoven. Zo’n situatie doet zich voor wanneer de veiligheid (van de cliënt en/of zijn omgeving)
in het geding is, of wanneer meer zorg nodig is dan de cliënt zou vragen. Er zijn systemen van drang en
dwang, en die zijn hard nodig, maar zelfs in die systemen blijft het recht op enige mate van
zelfbeschikking behouden. In de wet BOPZ is heel precies vastgelegd onder welke voorwaarden
vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen worden toegepast, en als de cliënt zelf niet in staat is om
grenzen aan te geven wordt daarvoor altijd een naaste gevraagd. Zelfs in ons TBS-systeem is het ideaal
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vroeger door de kinderen verzorgd werden, terwijl veruit de meeste ouderen het ‘voor Drees’ veel slechter hadden
dan na de introductie van de Verzorgingsstaat.
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van zelfbeschikking niet helemaal losgelaten, al is de ruimte daarvoor een stuk beperkter dan bij mensen
die geen gevaar zijn voor de veiligheid van zichzelf en anderen.
In eerdere versies van dit boekje had ik de neiging om de waarde van het principe van zelfbeschikking op
elke pagina te herhalen. Maar op enig moment werd me duidelijk, dat het principe helemaal niet ter
discussie staat. De vraag is, of zelf mogen beschikken te vertalen is in zelf moeten beschikken; en nog
belangrijker is de vraag of iedereen het kan, en of het goed komt als iedereen het mag. In de
instrumentenkoffer van de moderne hulpverlener zitten nogal wat ‘tools’ die helemaal niet zo goed
bruikbaar zijn in de alledaagse praktijk van een bepaalde categorie cliënten.
We zullen zien, dat opleidingen voor sociaal werkers sterk gericht zijn op de twee uitersten in het
spectrum. Er is de groep mensen die veel baat heeft bij benaderingen waarin de eigen wensen en ideeën
van de cliënt de basis vormen voor de inzet van hulp en ondersteuning. En er is een groep mensen die
zodanige problemen heeft dat gedwongen hulp nodig is.
We zullen in dit essay enige aandacht besteden aan de eerste groep. Het is de groep waar ‘eigen kracht’
succesvol kan worden ingezet. De successen zijn soms zo aansprekend, dat het leeuwendeel van het
Hbo-onderwijs voor sociaal werkers gericht is op het aanleren van methodieken die werken voor deze
mensen. Gespreksvoering werkt voor mensen die veel zelf snappen, of die door de juiste begeleiding
kunnen komen tot voldoende besef van hun situatie om daarin waardevolle verbeteringen aan te
brengen. Deze verbeteringen lijken3 duurzamer te zijn dan verbeteringen die zonder de eigen wil en
inbreng zijn gerealiseerd. In deze groep lukt het om aan de droom van zelfbeschikking ook de daad van
zelfsturing de koppelen.
Ik zal heel weinig schrijven over het gedwongen kader waarin erkend is dat zelfsturing soms aan banden
moet worden gelegd. Ook in de bemoeizorg en in de forensische zorg worden nog veel methodieken
ingezet die gericht zijn op het verkrijgen van zelfinzicht en het versterken van zelfregulatie. Wie straks
mijn kritiek van het ‘zelf’ in de hulpverlening heeft gelezen zal misschien een aandrang voelen om nog
eens goed te kijken naar de aanname, dat zelfkennis een noodzakelijke en voldoende voorwaarde is om
op het rechte pad te komen. Ik heb daar zelf in elk geval grote twijfels bij.4
Mij gaat het in dit boekje vooral om een derde groep hulpvragers, die ik ook steeds de ‘derde groep’ zal
noemen. Het zijn de mensen die ‘nu nog’ worden benaderd als de eerste groep. Ze krijgen besefzorg die
erop gericht is ze inzicht te geven in hun situatie, hun innerlijk en hun toekomst, in de hoop dat dit besef
de basis vormt voor zelf gewilde en zelf gestuurde gedragsveranderingen. De mensen in de derde groep
voelen zich vaak te goed voor bemoeizorg, terwijl hun naasten zich grote zorgen maken. Vaak weten die
naasten – net als realistische hulpverleners – dat de cliënt gedrag vertoont dat in de toekomst
onvermijdelijk in bemoeizorg of gedwongen opname zal eindigen. Maar we menen dat we nog niet
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kunnen ingrijpen in de autonomie van deze mensen5. Hulpverleners voelen zich gedwongen te wachten
‘tot het te laat is’.
Over die derde groep gaan we het hebben. We gaan proberen te begrijpen waarom besef niet het
vertrekpunt van effectieve hulpverlening kan zijn. Besef van de eigen situatie betekent, dat de cliënt een
enigszins betrouwbaar en samenhangend beeld van de werkelijkheid om hem heen heeft. We zullen
uitgebreid stilstaan bij de vraag, of we ervan uit mogen gaan dat mensen met een ‘gestoord’ beeld van
hun omgeving wel in staat zijn tot een helder en ‘waarheidsgetrouw’ beeld van hun eigen innerlijk. En
we zullen fundamentele vragen stellen bij clichés als ‘motivatie’ en ‘wil’; want wie zich geen beelden kan
vormen, weet niet wat er te willen is. En zelfs als je wel weet wat je wilt is het maar zeer de vraag of je
beschikt over de middelen om te regelen wat nodig is.
Ook dat kunnen we leren van de geschiedenis: mensen hebben het niet altijd zelf gekund. In de oude
‘zorgzwaartepakketten’ 2, 3 en 4 hadden verstandige mensen bepaald dat het hier ging om mensen die
niet op zichzelf konden wonen en aan zichzelf konden worden overgelaten. Toch werd het recht op ‘zorg
met verblijf’ voor deze groepen opgeheven. De afbouw van de capaciteit in verzorgingshuizen en
psychiatrische opvang is volledig toe te schrijven aan de ideologie van vermaatschappelijking van de
zorg, waarin gemeenschappen weer in staat zouden moeten zijn om ruimte te maken en steun te bieden
aan mensen die het eigenlijk best zelf zouden moeten kunnen. Natuurlijk is uit de huidige problemen de
conclusie te trekken, dat we de daad nog onvoldoende bij het woord hebben gevoegd. Maar het zou ook
zomaar kunnen dat we het onmogelijke gewild hebben. Of preciezer: het voor velen onmogelijke.
Maar goed. We moeten ons niet laten verleiden tot de grootse maatschappelijke debatten over de zin en
onzin van zelfredzaamheid. Met het ideaal is niets mis, ook niet als we het over de tweede en de derde
groep van cliënten hebben. Het probleem zit hem er in, dat het ideaal nu te gemakkelijk is vertaald in
een dominante methodiek. Laten we daar eerst maar eens naar kijken.

b. Inzicht en zingeving
“Door zingeving kunnen mensen zich, ook al bevinden ze zich in een uiterst moeilijke of zelfs
uitzichtloze toestand, een samenhangend beeld vormen van hun werkelijkheid … . Als dit lukt, zijn ze
beter in staat in te schatten en te waarderen wat het leven hun heeft opgeleverd of nog te bieden
heeft. In de ergste ‘penarie’ kunnen mensen nog zin geven aan hun leven. Hierdoor nemen ze de regie
over de uitkomst van hun levensbalans en geven ze deze betekenis. Ze stellen zichzelf hierdoor in
staat de beslissing te nemen om de weg in te slaan naar (persoonlijk) herstel, of nog beter groei.
Waarden geven richting aan doelen en vervolgens aan haalbare stappen, zoals het organiseren van
hulp of steun en eventueel het geleidelijk veranderen van gedrag. Cruciaal is dat de persoon zelf zo’n
kanteling in gang zet.”
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De documentaire ‘Emma wil leven’ over een meisje met anorexia leidde tot ophef over het lichamelijke contact
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Op honderden plaatsen in de literatuur over sociaal werk zijn vergelijkbare passages te vinden over het
belang van zelfregie in de hulpverlening. De koninklijke weg naar herstel begint bij de cliënt, die zich – al
of niet met begeleiding – een beeld vormt van zijn werkelijkheid. Hij of zij formuleert daarna doelen die
hij autonoom, of met door hem of haar gevraagde hulp of steun, realiseert.
Ik koos voor een citaat uit de Inleiding in de psychische gezondheidszorg van Jaap van der Stel (2017).6
Het boek is verplichte literatuur voor studenten sociaal werk, en zeer aan te bevelen aan iedereen die
behoefte heeft aan een toegankelijke, warmbloedige inleiding. Van der Stel is een genuanceerd denker
met een schat aan praktijkervaring en twee promoties, in de sociale wetenschappen en in de
geneeskunde. Hij schrijft verstandige dingen en laat zich niet verleiden tot platitudes en generalisaties.
Het citaat van Van der Stel is exemplarisch voor de bevlogenheid waarmee moderne hulpverleners zich
ervoor willen inzetten dat ook mensen met een beperking, stoornis of ziekte volledig mens kunnen zijn.
Dat is nu gelukkig gemeengoed geworden. Behalve een ‘ethische’ stellingname, vertelt het citaat ons ook
iets over het methodische fundament van de hulpverlening. Ik zal in dit essay het woord ‘besefzorg’
gebruiken. Het ‘werkzame ingrediënt’ is immers de wijze waarop de cliënt zelf betekenis geeft aan de
werkelijkheid, aan zijn problemen en aan zijn mogelijkheden.
De kern van de huidige opvatting is mooi samengevat in de ezelsbrug die in de basis-GGZ gebruikt wordt:
KOP. KOP staat voor Klacht = Omstandigheden x Persoonlijke stijl. De voorbeelden op websites en in
boeken (ook in Van der Stel 2017) gaan vaak over ‘tot voor kort normaal functionerende’ mensen die
zich met psychische klachten bij de huisarts melden. In de eerste gesprekken met deze cliënten wordt
gewerkt aan het besef dat er (meestal moeilijk beïnvloedbare) omstandigheden zijn, waarvan de cliënt
mogelijk minder last zal hebben als hij zijn persoonlijke stijl weet te veranderen.
Laten we eens preciezer te kijken naar het openingscitaat. Daarin valt een aantal zaken op:
Er is een generalisatie verborgen in het gebruik van het woord ‘mensen’. Er staat niet dat ‘alle mensen’
zich door zingeving een beeld van hun werkelijkheid kunnen vormen, maar dat lijkt hier wel bedoeld te
worden. De generalisatie over ‘mensen’ in dit citaat zou ook gebaseerd kunnen zijn op onderzoek naar
de werkelijkheid: ‘uit onderzoek is gebleken dat alle mensen uit de penarie kunnen komen door
zingeving’. In zijn algemeenheid zal het niet vaak voorkomen dat onderzoek aantoont dat iets voor 100%
van de populatie geldt. Maar in het specifieke geval van mensen in de penarie kunnen we beschikken
over veel onderzoek dat laat zien dat de percentages toch echt een stukje lager liggen. Een blik op de
harde werkelijkheid van het sociale domein leert ons dat er zeer veel mensen zijn die niet kunnen wat in
dit citaat wordt betoogd. In het derde deel van dit hoofdstuk zal ik een paar schattingen noemen. In het
citaat zou daarom voor het woord ‘mensen’ steeds een kwantitatieve nuancering moeten staan (veel,
sommige, nogal wat). En als dit echt een kernpunt is in de hulpverlening, zouden we toch heel hard aan
de slag moeten om helder te krijgen hoeveel mensen dit kunnen, en hoeveel niet, en waarom niet. Want
met de suggestie dat het om best wel heel veel mensen, of zo gaat kunnen we onvoldoende richting
geven aan de doorontwikkeling van het sociaal werk.
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Het probleem is alleen, dat degenen die universele standpunten verkondigen over de mensheid niet zo
geneigd zijn daar vervolgens empirisch onderzoek naar te doen. VWS heeft niet in beeld hoe groot de
groep is die met geen mogelijkheid kan vertellen of bepaalde zorg ‘past bij hun situatie’. En als ze er al
een indicatie van zouden hebben, is het makkelijk om de ‘niet-kunners’ te beschouwen als de
uitzondering die de regel bevestigt, of de mensen die het nog moeten leren, of degenen waarvoor
‘maatwerk’ nodig is. Dus dan is het wel zo gemakkelijk om het maar simpel te houden: mensen weten
welke zorg bij ze past. Toch?
Auteurs als Van der Stel wekken de indruk, te menen dat een ‘samenhangend beeld van de
werkelijkheid’ een noodzakelijke voorwaarde voor groei is. Het ene kan niet bestaan zonder het andere.
Als dat klopte, was het voor veel cliënten ‘einde oefening’: geen beeld, geen groei. Gelukkig klopt dat
niet. We zullen later nog wat voorbeelden zien van methodieken die het leven van cliënten beter maken
zonder dat-ie het zelf hoeft te snappen. Ze zijn alleen vaak onvoldoende bekend bij sociale professionals.
Er zijn wegen naar groei en herstel waarvoor het niet nodig is dat cliënten een samenhangend beeld van
de werkelijkheid hebben. Gelukkig maar.

c. Opleiden in uitersten
Een belangrijke aanleiding voor het schrijven van dit essay is de grote onderwijsinnovatie waar alle
hogescholen voor sociaal werk in Nederland mee bezig zijn. De Hogescholen schreven samen een
‘Landelijk opleidingsdocument sociaal werk’ dat een leidraad moet vormen voor de opleiding van de
duizenden jonge mensen die jaarlijks de arbeidsmarkt betreden. De nieuwe generatie sociaal werkers
wordt – mogelijk best goed – geschoold in het begeleiden van de cliënten waar Van der Stel het over
heeft: mensen die met enige ondersteuning een samenhangend beeld van de werkelijkheid kunnen
vormen en op basis daarvan de regie kunnen voeren over hun eigen herstel. Het opleidingsdocument
zegt het als volgt (de accenten zijn door mij aangebracht):
Professionals sociaal werk richten zich op de wisselwerking van mensen en hun sociale context en
schakelen tussen de verschillende perspectieven in die context. Professionals sociaal werk
opereren terughoudender dan voorheen als het gaat om directe hulpverlening en
dienstverlening. Ze richten zich meer op het bevorderen van het vermogen en de mogelijkheden
tot de relationele autonomie van mensen in combinatie met het versterken van sociale
contexten, bij voorbeeld mantelzorg.
Het is een goede zaak dat aankomende professionals dit goed leren. En natuurlijk blijven de hogescholen
ook onderwijs verzorgen over het werken in ‘gedwongen kader’. Maar over het enorme gat dat gaapt
tussen ‘begeleide autonomie’ en ‘gedwongen kader’ is geen onderwijs voorzien. Dit zouden studenten
bij voorbeeld moeten leren als ze kiezen voor het profiel ‘Werken in de langdurige zorg’:
•
•
•
•
•
•

herstel en herstelondersteunende zorg;
illness management and recovery;
rehabilitatiemethodieken;
creatief agogisch werken in de zorg;
communicatietechnieken;
empowerment, zelfregie, eigen kracht;
6

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ondersteuning mantelzorg;
conflict- en agressiehantering;
werken met groepen (leefklimaat, therapeutisch milieu, lotgenotengroepen);
psycho-educatie;
ervaringsdeskundigheid;
motiverende gespreksvoering;
werken in gedwongen kader;
outreachend werken;
ICF, DSM 5, biopsychosociaal model enzovoort.

Op deze lijst staan vooral de werkvormen die geschikt zijn voor cliënten die kunnen ‘terugpraten’, of die
in staat zijn tot zelfexpressie middels creatieve technieken. Terughoudendheid in directe hulpverlening en
dienstverlening is hier wel heel ver doorgevoerd: geen hulp bij alledaagse levenstaken, bij het opzetten
en bijhouden van een financiële administratie of bij het leven met onzegbaar verdriet.
Wat we de opleiders niet kunnen verwijten, is dat ze studenten niet zouden voorbereiden op wat de
branche op dit moment van ze vraagt. In alle hulpverleningsmethodieken die werken volgens de
‘regulatieve cyclus’ (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) - en dat zijn ze bijna allemaal - wordt de
vraag gesteld wat de cliënt zou willen bereiken. In een methodiekbeschrijving van Oplossingsgericht
werken lezen we over de subdoelen van de methode:
1. De cliënt weet wat hij wil.
2. De cliënt weet hoe hij op eigen wijze kan bereiken wat hij wil.
3. De cliënt heeft hoop dat hij kan bereiken wat hij wil.
4. De cliënt onderneemt zelfgekozen stappen om te bereiken wat hij wil
Het is daarom begrijpelijk dat onze studenten moeten leren hoe je cliënten helpt met ‘weten’ en ‘willen’.
Voor een groot deel van de cliënten is het ook voldoende als professionals dit pakket beheersen. Maar
we zullen straks zien, hoe groot de groep is waarvoor dit niet de meest veelbelovende methodieken zijn.
Er zijn goede redenen om er geen genoegen mee te nemen dat het instrumentarium niet voor iedereen
bruikbaar is.
In de eerste plaats is het een groot drama voor de cliënten in kwestie als sociale professionals goed
geschoold zijn in methodieken die voor hun niet gaan werken, en niet geschoold in aanpakken waar ze
zich wel beter bij zouden kunnen voelen. De enorme nadruk op ‘gespreksvoering’ (en daarbinnen dan op
‘vraagverheldering’) is prettig voor aanspreekbare cliënten, maar een bron van frustratie voor mensen
die niet uit hun woorden komen en vooral praktische ondersteuning nodig hebben. Als we het SCP
mogen geloven, zou deze groep wel eens zo’n 90% van de clientèle kunnen beslaan! In de tweede plaats
kan de focus op autonomie van de cliënt de ontreddering van diens familieleden en andere naasten
vergroten. Als je kind een eetstoornis heeft, je partner suïcidaal is of je vader ’s nachts door de stad
dwaalt, dan is de verzekering dat ‘ze dat zelf zo willen’ niet erg behulpzaam. Familieleden willen dan
geen hoop,7 maar hulp.
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Dan zijn er nog de ‘omwonenden’, waarvoor de sociale sector net zo verantwoordelijk is als voor de
cliënt zelf. Mijn moeder klopte ’s nachts bij tientallen medebewoners op de deur. Als belastingbetaler en
als medeburger hadden die recht op zorgverleners die ook aandacht hadden voor hun welzijn, maar die
aandacht kregen ze niet. Ten slotte is een eenzijdige focus op autonomie (met ‘helemaal aan het eind de
mogelijkheid tot dwang’) een drama voor de sociale professional zelf, en voor de studenten die zich op
dat werk voorbereiden. Veel sociaal werkers voelen zich als onze mannen in Sebrenica: je staat er bij als
het mis gaat, je weet wat je eraan zou kunnen doen, maar je hebt niet het mandaat om in te grijpen. Dat
leidt tot veel frustratie – en burn-outs– bij individuele professionals, maar het doet de sociale sector als
geheel ook geen goed dat haar werkers niet mogen presteren ‘als het erop aan komt’.
Het is goed dat aankomend sociaal werkers leren hoe je cliënten begeleidt bij hun gang over de
koninklijke weg van zelfinzicht naar herstel. Maar hoe groot is de groep cliënten waarvoor deze weg
onbegaanbaar is, en wie zijn het?

d. Wie niet
Elke vier jaar publiceert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een Volksgezondheid
Toekomstverkenning. De meest recente afgeronde verkenning dateert uit 2014 en beschrijft de
zorgvraag in 2030, maar sinds kort staan ook de eerste voorpublicaties van de VTV 2018 online. Die
voorspelt de zorgvraag in 2040. Het Trendscenario voor de Volksgezondheid ToekomstVerkenning 2018
is interessant maar voor de leek wat ingewikkeld, omdat gewerkt wordt met DALY’s (door sterfte
verloren ziektejaren en jaren waarvan een deel ‘bedorven’ is door de ziekte). In dit hoofdstuk zal ik
daarom vooral verwijzen naar de cijfers die in de VTV 2014 zijn gebruikt. Voor de huidige studenten
sociaal werk is het ook wel zo zinvol om te kijken naar de zorgvraag in 2030.
Volgens de rekenaars van het RIVM moeten we rekening houden met een grote aantallen patiënten met
psychische en/of psychosociale problematiek. Daarnaast schetst de VTV een enorme ziektelast door
ziekten die veroorzaakt of verergerd worden door het gedrag en de leefstijl van patiënten: alcohol- en
drugsgebruik, ongezonde voeding, roken, te weinig bewegen. Het zijn ziektes met een psychische en een
somatische component die elkaar beïnvloeden. De aandoeningen hebben grote sociale gevolgen en veel
impact op de naasten van cliënten8, maar ze kunnen ook worden versterkt door impulsen uit de sociale
en fysieke omgeving. Ze kunnen levensbedreigend zijn voor de patiënt, maar ook resulteren in geweld
tegen anderen.
De VTV 2014 is er heel duidelijk over: een van de grootste, duurste en ingrijpendste ziekten van 2030 zal
dementie zijn. Ook andere psychische en psychosociale aandoeningen hebben een hoge ziektelast. Voor
2030 worden er alleen al 800.000 patiënten met depressies verwacht. Daar komen nog ruim 900.000
gevallen van angststoornissen bij.
Voor het onderwerp van dit essay is relevant, dat er ook een enorme groep mensen is die een
lichamelijke aandoening krijgt die mede te herleiden is tot gedrag: roken, drinken, verkeerde voeding, te
8
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weinig beweging. Hart- en vaatziekten, longziekten en suikerziekten kunnen nooit helemaal voorkomen
worden met de perfecte leefstijl, maar hulp- en zorgverleners zullen wel graag willen stimuleren dat
mensen hun problemen inzien en hun gedrag veranderen. Het heeft er echter alle schijn van, dat ook
hier de ‘koninklijke weg’ van inzicht naar gedragsverandering voor veel cliënten nauwelijks begaanbaar
is. Als je weet dat roken slecht voor je is, betekent dat niet dat je er morgen mee kan stoppen.
Om een beetje gevoel te krijgen voor de omvang van de groepen mensen die in enig jaar voor het eerst
met een aandoening te maken krijgen moeten we kijken naar ‘incidentie’. In 2011 kregen bijna 70.000
mensen voor het eerst te maken met stemmingsstoornissen, en raakte een bijna even grote groep
mensen overspannen. 16.000 mensen bezochten een arts met zelftoegebracht letsel, iets meer dan de
groep die voor het eerst werd gediagnosticeerd met een persoonlijkheidsstoornis. Ruim 14.000 mensen
erkenden dat ze een probleem hadden met drank of drugs.
Er zitten ongetwijfeld dubbelingen in deze cijfers – een ongeluk komt zelden alleen – maar dat neemt
niet weg dat er alle redenen zijn om voorzichtig te zijn met de uitspraak dat mensen (alle mensen) door
zingeving uit de penarie kunnen komen. Dan hebben we het nog niet over die de ca. 140.000 mensen
met een verstandelijke beperking die ons land telt en de miljoenen met een laag IQ.
Ook buiten de medische wereld is werk aan de winkel voor hulpverleners en therapeuten. Zo’n 300.000
jongeren krijgen momenteel een of andere vorm van jeugdzorg. Er zijn elk jaar nog zo’n 25.000
voortijdige schoolverlaters.9 Zo’n 20% van de Nederlandse huishoudens heeft problematische schulden.
In 2030 zullen zo’n 3 miljoen mensen regelmatig een arts of hulpverlener bezoeken voor hulpvragen die
te maken hebben met ziekten met een gedrags- of inzichtsaspect. Ten minste, daar moeten we rekening
mee houden. Het kan natuurlijk zijn dat er nieuwe medicijnen op de markt komen of dat Nederland
onder de zeespiegel verdwijnt. Maar met de kennis van nu mogen we ons voorbereiden op een enorme
opgave. Dat betekent niet dat er 3 miljoen cliënten zullen zijn die niet in staat zijn tot zelfinzicht en
zelfregie; maar er zullen er meer dan een paar zijn die zelfs met goede coaching geen grip zullen krijgen
op hun werkelijkheid. En zelfs als ze het snappen, is het nog maar de vraag of ze kunnen doen wat nodig
is om de best mogelijke kwaliteit van leven voor zichzelf te organiseren.
We beginnen nu een beeld te krijgen van de groep cliënten die ik in mijn inleiding de derde groep
noemde. De onderlinge verschillen tussen die mensen zijn gigantisch. Je kunt mensen met een
eetstoornis nauwelijks vergelijken met mensen die een vorm van dementie hebben. In het volgende
hoofdstuk zullen we de hypothese formuleren, dat het helpt om deze mensen te beschouwen als
mensen met een gestoord beeld van hun omgeving, hun innerlijk en hun toekomst.
De getalsmatige prognoses die het RIVM in 2014 publiceerde (aangevuld met wat cijfers uit andere
bronnen) zijn zeer interessant. Maar wat misschien nog wel interessanter is, is de vraag waarom we deze
cijfers zo weinig toepassen in beleidsvorming en onderwijs10. In mijn beroepsgemeenschap (docenten en
9
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onderzoekers sociaal werk, beleidsmakers en hulpverleners) kom ik zelden mensen tegen die deze cijfers
kennen en gebruiken. Studieboeken verwijzen er meestal niet naar. In arbeidsmarktprognoses (die met
name voor opleiders van de arbeiders van morgen toch wel belangrijk zijn) wordt de omvang en aard van
de zorgvraag niet – of zeer selectief - meegenomen. Bij het opstellen van het Opleidingsdocument voor
het nieuwe Hbo sociaal werk hebben deze of vergelijkbare cijfers geen enkele rol gespeeld.
Misschien komt dat, doordat sociaal werkers zichzelf niet zien als werkers aan volksgezondheid. Dat is
jammer, want zij zijn vaak degenen die contact hebben met de cliënt in een voorstadium van de
aandoening, en ze zijn degenen die – als we daarvoor durven te kiezen – het best zijn opgeleid om
cliënten te ondersteunen bij gedragsverandering. Of als fysiek herstel onmogelijk is, bij het leren
functioneren met een aandoening. De gereedschapskist van de sociaal werker zit vol instrumenten die
effectief kunnen zijn als cliënten ongezond leven of worstelen met psychosociale problematiek. In het
genoemde opleidingsdocument wordt de rol van de sociaal werker in de zorg beperkt tot het begeleiden
van een zo normaal mogelijk leven met een aandoening. Ik denk dat we de lat wel wat hoger mogen
leggen, een deel van de aandoeningen die door het RIVM worden genoemd zouden kunnen voorkomen
als sociaal werkers op tijd de goede dingen mogen doen met mensen als ze nog (enigszins) normaal zijn.
De stilte rond de Toekomstverkenning Volksgezondheid heeft ongetwijfeld ook te maken met het
nieuwe zorgparadigma, dat ons bijna verbiedt om hardop te spreken over ziekte, onmacht en
onvermogen. Het ministerie van VWS spreekt graag van een omslag ‘van ziekte naar gezondheid’. Ook bij
het RIVM hebben ze ermee geworsteld. Voor het opstellen van de Toekomstverkenning werden destijds
dialoogsessies georganiseerd. Die toonden een grote eenstemmigheid onder professionals over het
belang van eigen kracht en autonomie van de cliënt. Die opvatting kreeg een prominente plaats in de
kernboodschappen van de VTV 2014, waarvan er één luidt: autonomie en keuzevrijheid stimuleren.
Afgezien van de semantische vraag of er nog sprake van autonomie is als de overheid die moet
stimuleren, kan de lezer wel vaststellen dat de deskundigen bij het RIVM de nodige reserves hadden bij
de mantra’s die tijdens de dialoogsessies hadden gegalmd. Ze schrijven:
“Niet iedereen is even zelfredzaam
Keuzevrijheid en eigen regie veronderstellen zelfredzaamheid van de burger. Maar niet alle
burgers zijn in gelijke mate zelfredzaam. Er zijn groepen in de samenleving die de mogelijkheden
en vaardigheden ontberen om zelf regie te voeren. Dat komt vooral voor onder laagopgeleiden
en kwetsbare ouderen. Ongeveer 10% van de Nederlanders is laaggeletterd en 29% heeft weinig
gezondheidsvaardigheden. Elders in Europa ligt dit laatste percentage hoger. Zij missen de
vaardigheden om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen dan wel
te gebruiken bij het nemen van beslissingen rondom hun gezondheid. Kwetsbare groepen hebben
daarom ondersteuning nodig die is aangepast aan hun capaciteiten en wensen.”
Het meest opvallende aan deze analyse is wat er niet staat. Het lijkt of de onderzoekers hun eigen
rapport niet gelezen hebben. Er staat niet dat mensen met dementie, wanen, verslavingsproblemen of
langdurige ongezonde gewoonten vaak niet in staat zullen zijn te begrijpen wat ze fout doen, of als ze
het wel begrijpen, hun gedrag aan te passen. In plaats daarvan wordt gebrekkige zelfredzaamheid
toegeschreven aan algemene maatschappelijke vraagstukken, die in zichzelf trouwens heel goed het
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gevolg van de geschetste ziektebeelden zouden kunnen zijn. Laag-geletterdheid betekent soms dat
instituties vergeten zijn deze mensen ‘hoog te letteren’, maar vaker zal het mensen betreffen die nooit
zo goed ‘letterbaar’ waren omdat ze daar de cognitieve vaardigheden niet voor hadden.
Zwakbegaafdheid is niet altijd op te lossen met ‘ondersteuning’. Er zijn allerlei aandoeningen die de
eigen regie ondermijnen. We kunnen doen of Alzheimerpatiënten ‘gewone mensen, maar dan dement’
zijn, maar dan maken we onszelf iets wijs.
De Toekomstverkenning kijkt naar de zorgvraag van morgen. Maar ook in de wereld van vandaag kunnen
we zien dat het ideaal van zelfregie schuurt met (delen van) de werkelijkheid. Heel interessant is het
WRR-rapport over de wijze waarop de overheid de financiële zelfredzaamheid van burgers overschat.
We zullen hier later op terugkomen als we bespreken welke methodieken sociaal werkers kunnen
inzetten bij minder redzame cliënten.
Oorverdovend stil bleef het in de sociale sector toen het Sociaal en Cultureel Planbureau in mei 2016 de
“Overall rapportage sociaal domein. Rondom de transitie” publiceerde. In de publieke media was er
vooral aandacht voor een bijzondere constatering: “Met name bij mensen die onder de Wmo vallen, is
de zelfredzaamheid gering: minder dan 10% van hen kan de problemen zelfstandig oplossen (tegenover
meer dan 60% van de mensen die geen voorziening gebruiken).” Au. En het SCP staat in deze
bevindingen niet alleen. Er is momenteel veel rumoer over de toename van het aantal verwarde
personen. Eerste-hulpposten raken overbelast. Het aantal zelfmoorden wil maar niet afnemen.
Er kunnen allerlei redenen zijn voor de teleurstellende resultaten van sociaal werk. In de sector zelf
heerst het gevoel dat bezuinigingen veel stuk maken. Ook is er een zekere gelatenheid te bespeuren. We
zouden kwetsbaarheid moeten omarmen.11 Het is mij nooit duidelijk aan wie die boodschap gericht is.
De familieleden van mensen met een zware depressie, een verslaving, een eetstoornis of dementie
moeten misschien accepteren dat de ziekte van hun naaste niet oplosbaar is. Maar dat betekent nog niet
dat je de beleidsmakers en opleiders wilt omarmen die de oplossingen op de verkeerde plaats zoeken en
daarmee extra (en mogelijk onnodig) lijden veroorzaken.
En dat is precies de zoektocht in dit essay. Het huidige welzijnsparadigma, waarvan autonomie en
keuzevrijheid de centrale waarden zijn, weet zich geen raad met cliënten die niet de basishandelingen
kunnen verrichten voor zelfsturing maar ook nog niet toe zijn aan de gedwongen behandeling. Voor
mensen die nog niet aan bemoeizorg toe zijn, hebben we nu alleen besefzorg in de aanbieding:
begeleiding waarvoor mensen moeten beseffen dat ze zorg nodig hebben, en liefst ook wat voor zorg dat
zou moeten zijn. Beleidsmakers, wetenschappers en opleiders in het sociale domein stellen zich te
weinig de vraag wat een mens daarvoor moet kunnen. Welke vaardigheid heeft een mens nodig om
keuzes te maken en te leven naar die keuzes? Ik zal – vanuit mijn deskundigheid als kentheoretisch
filosoof – vooral inzoomen op het belang van betrouwbare beelden voor het maken van keuzes. Wat is
dat precies, een samenhangend beeld van de werkelijkheid? En hoe speelt het beeld dat iemand van zijn
werkelijkheid heeft een rol in het maken van keuzes? Is het wel zo vanzelfsprekend dat we ervan uitgaan
dat we aan elke cliënt kunnen vragen wat zijn problemen zijn en welke doelen hij/zij wil nastreven? Wat
moet je kunnen om te willen?
11
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2. Beelden van de werkelijkheid
Wie ‘in de penarie’ zit heeft beelden nodig: een beeld van zijn omgeving, en een beeld van zichzelf. Wie
er ‘morgen’ beter voor wil staan heeft ook nog eens twee toekomstbeelden nodig. Hij/zij moet zich een
beeld kunnen vormen van de toekomst-als-je-zo-doorgaat (de ‘gekregen’ toekomst) en van de toekomstals-je-dingen-anders-doet (de ‘gemaakte’ toekomst). Ten slotte moet de cliënt een beeld hebben van de
routekaart: hoe kom je van nu naar het gewenste morgen?

In dit hoofdstuk staan we stil bij de beelden die mensen nodig hebben om hun situatie te
begrijpen en te veranderen. Waar sociaal werkers vaak sterk gericht zijn op het zelfbeeld van de
cliënt (‘hoe ziet u uzelf’) is het misschien beter om eerst veel aandacht te besteden aan de wijze
waarop de cliënt zich een beeld vormt van zijn omgeving. Want als dit beeld niet coherent is en
weinig realiteitszin vertoont is het maar de vraag of beelden van het innerlijk en beelden van de
toekomst solide genoeg zijn om er begeleidingsplannen op te bouwen. Bij alle cliënten uit de
‘derde groep’ is sprake van gestoorde (of verstoorde?) beeldvorming. Als we dat begrijpen,
kunnen we gaan werken aan het ontwikkelen van betere methodieken die ook ‘zonder zicht’
werkzaam zijn.
We stelden vast, dat er in de opleidingen tot sociaal werker een grote nadruk ligt op het begeleiden van
introspectie bij cliënten: we vragen ze hoe ze zichzelf zien en hopen dat dit leidt tot intrinsieke motivatie
om te veranderen. Omdat veranderen volgens een breed gedeelde opvatting ‘alleen lukt als je het zelf
wil’12, moet de cliënt zich bewust worden van zijn drijfveren. Hoezeer allerlei methodieken voor de
begeleiding van cliënten ook verschillen, ze gaan er bijna altijd van uit dat er met de cliënt te praten is
over het beeld dat hij van zichzelf en zijn omgeving heeft. Dat geldt van cognitieve gedragstherapie tot
rehabilitatie. Werkwijzen die niet van een objectiveerbaar zelf uitgaan – zoals de presentietheorie13 –
worden (om die reden?) vaak ook niet als ‘methodiek’ opgevat. De brancheorganisatie verwoordt het als
volgt:
“ Een sociale professional hanteert steeds de regulatieve cyclus van contactlegging,
vraagverheldering, vraaganalyse, de concrete aanpak en evaluatie van het behaalde resultaat.
Deze cyclus wordt in dialoog met de cliënt, het (cliënt)systeem, de groep of de lokale samenleving
doorlopen, waarbij hun vraag en hun verwachtingen steeds hét uitgangspunt zijn.”
In dit hoofdstuk zullen we uitgebreid stilstaan bij zelfbeelden en zelfkennis. We zullen vraagtekens
plaatsen bij de betrouwbaarheid van zelfkennis (of meer precies, van uitspraken over onszelf). Maar om
grip te krijgen op het vraagstuk van de betrouwbaarheid van zelfkennis is het nuttig om eerst meer te
weten over de grenzen aan kennis van de buitenwereld. Uitspraken over de buitenwereld (‘er staan hier
vier kopjes op tafel’) zijn door naasten en hulpverleners veel makkelijker te valideren dan uitspraken
12
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over ons binnenste (‘ik hoor stemmen’). Er zijn veel aanwijzingen dat we bij het vormen van beelden
over onszelf dezelfde kijk- en denkfouten maken als de fouten die we maken als we naar buiten kijken. 14
Dat er zoiets bestaat als de introspection illusion wordt goed aannemelijk gemaakt door de Amerikaanse
psychologe Emily Pronin.
Dus laten we eerst maar eens kijken naar hoe we ons beelden van de buitenwereld vormen: het
buitenbeeld. Ik begon hoofdstuk 1 met een uitgebreid citaat uit een studieboek. Jaap van der Stel heeft
het daarin over het belang van een ‘samenhangend beeld van de werkelijkheid’. In dit hoofdstuk zullen
we stilstaan bij de vraag wat we mogen verstaan onder zo’n beeld en wat er voor nodig is om het te
vormen. Het is al niet vanzelfsprekend dat ‘normale en stabiele’ mensen een samenhangend beeld van
de werkelijkheid hebben, laat staan bij mensen met cognitieve stoornissen, trauma’s of verslaving. Bij
hen kunnen we vermoeden dat hun beelden van de werkelijkheid soms weinig samenhang vertonen; en
ook als de samenhang er wel is, zal dat niet altijd een ‘beeld van de werkelijkheid’ zijn. Met de grootst
mogelijke nadruk wil ik stellen, dat zo’n vermoeden alleen niet genoeg is om het overnemen of delen van
regie te rechtvaardigen. Maar als we menen dat ‘een samenhangend beeld van de werkelijkheid’ echt
cruciaal is voor herstel, dan moeten we het ook aandurven om te onderzoeken hoe solide de beelden
van de cliënt zijn. We zullen zien dat het daarbij gaat om vijf beelden.
a.
b.
c.
d.
e.

Het buitenbeeld: beeld van onze omgeving
Het binnenbeeld: beeld van ons innerlijk
De gekregen toekomst: wat als we zo doorgaan?
De gemaakte toekomst: wat als we veranderen?
De routekaart: wat komen we tegen op weg naar de gemaakte toekomst?

De eerste twee beelden zijn gebaseerd op ‘waargenomen’ verschijnselen die in door ons brein worden
geïnterpreteerd (in het Engels: imaging). De andere drie ontstaan voornamelijk door een vertaalslag te
maken van het heden naar de toekomst (in het Engels: imaginating). Ik heb geen bevredigende
Nederlandse vertaling gevonden, een begrip als ‘beeldvorming’ heeft allerlei connotaties die ik niet
bedoel.
In de reguliere hulpverlening wordt zeer veel aandacht besteed aan het binnenbeeld, in de vorm van
introspectie: hoe ziet de cliënt zichzelf? Ik zal betogen dat juist de analyse van het buitenbeeld, het beeld
dat de cliënt heeft van zijn omgeving, aanwijzingen geeft of ‘besefzorg’ kans van slagen heeft.
Het thema ‘beeldvorming’ staat centraal in de filosofische deeldiscipline die bekend staat als kentheorie.
Ik ben niet helemaal onpartijdig, maar het lijkt me dat sociaal werkers daar meer vanaf zouden moeten
weten. Hoe vormen mensen zich een beeld van de werkelijkheid? Wat kan je weten, en wat niet? Hoe
doen ‘normale’ mensen dat, beeldvorming, en welke fouten worden daarbij vaak gemaakt? Welke
competenties heb je nodig om te snappen wat er ‘daarbuiten’ gebeurt? In bijlage 1 leg ik uit wat we
verstaan onder resp. de correspondentie-, coherentie- en communicatietheorie van de waarheid. In het
sociale domein kom ik nogal vaak de constructietheorie van de waarheid tegen, en ook die zal ik kort
toelichten. Voor ons onderwerp is van belang, dat een zelfgevormde werkelijkheid soms geen probleem
14
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hoeft te zijn, maar dat wel kan worden als de geconstrueerde werkelijkheid bijdraagt aan
middelengebruik, zelfdestructie, agressie of zorgweigering.
De vraag, of er zoiets bestaat als een samenhangend beeld van de werkelijkheid is niet zomaar iets om er
lekker op los te filosoferen. Gebrek aan samenhang in beelden veroorzaakt soms groot lijden. Als onze
beelden weinig met de werkelijkheid te maken hebben wordt het heel lastig om levenskeuzes te maken
waar de zelf gewenste resultaten mee worden bereikt. In welke mate mogen de doelgroepen van de
hulpverlening is staat mogen worden geacht om zich zo’n beeld te vormen? Als het hebben van ‘een
samenhangend beeld van de werkelijkheid’ echt een voorwaarde is om tot keuzes te komen, dan zouden
we wel eens wat beter mogen onderzoeken of mensen wel allemaal tot zo’n beeld in staat zijn.
Wie zich minder aangesproken voelt door de abstractie van de filosofie, kan ook gewoon kijken naar de
wereld om hem heen. Je hoeft hulpverleners niet uit te leggen dat er heel wat mensen zijn die geen
samenhangend beeld van de werkelijkheid hebben. Alle varianten komen voor: er zijn mensen die wel
beelden van de werkelijkheid hebben, maar die vertonen geen samenhang waardoor die werkelijkheid
als heel bedreigend wordt ervaren. (In een documentaire vertelt een man met Alzheimer dat er
verschillende vrouwen zijn die allemaal op zijn echtgenote lijken, en die komen allemaal over de vloer,
“maar deze is niet de echte”). Patiënten kunnen losse beelden hebben, die niet samenhangen met de
werkelijkheid (mijn vader, ook Alzheimerpatiënt, was een tijdlang erg in verwarring als hij gedroomd
had. Hij kon niet meer het onderscheid maken tussen droom en herinnering).
En het kan ook gebeuren dat iemand uit allerlei informatie een samenhangend beeld heeft gevormd,
dat volgens buitenstaanders weinig met de werkelijkheid te maken heeft. Van dementerenden en van
mensen met schizofrenie, een eetstoornis of verslaving is bekend dat ze kunnen ‘fabuleren’: ze
verbinden allerlei beelden zo aan elkaar dat ze daarmee een consistent plaatje kunnen vormen.
Lijders aan een vorm van achtervolgingswaan kunnen vaak allerlei bronnen noemen die hun gelijk
zouden onderstrepen. “Dat ik jou nu tegenkom bewijst wel dat ik de profeet Elia ben”, zei een vriend van
me nadat hij eerst andere ‘bewijzen’ had opgesomd. Eerder wist hij me te vertellen dat hij in de periode
tussen Pasen en Pinksteren altijd last had van een terugval in godsdienstige waanbeelden, maar dat
betekende niet dat hij zijn huidige toestand herkende als een symptoom van zijn schizofrenie. Hij had
een samenhangend beeld, maar dat vertoonde geen realiteitszin.
Zo beschouwd is het haast een wonder als alles klopt: samenhang tussen beelden, en enige mate van
correspondentie tussen die beelden en de werkelijkheid. Dat geldt niet alleen voor mensen met een
‘stoornis’. Als docent merk ik regelmatig wat er gebeurt als je een heel kort filmfragment laat zien aan
een groep studenten en ze vraag om te vertellen wat ze hebben gezien. Het is helaas geen uitzondering
dat enkelen een antwoord geven in de trant van ‘eigenlijk niets’. De vergelijking tussen de ‘beelden’ die
verschillende studenten hebben laat zien dat ze een heel verschillende werkelijkheid gezien kunnen
hebben. Waarbij sommigen ook gewoon de plank misslaan, en informatie negeren die nodig is om te
snappen wat zich in het fragment heeft afgespeeld.
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a. Een betrouwbaar beeld van de buitenwereld
Voor een samenhangend beeld van de werkelijkheid moet een mens in staat zijn informatie te
ontvangen, te coderen, te interpreteren en te waarderen. In de context van de hulpverlening zou iemand
dan ook nog onder woorden moeten kunnen brengen wat hij heeft waargenomen. Hoopvolle
hulpverleners als Van der Stel zien het als de primaire taak van sociale professionals om cliënten te
begeleiden in het krijgen van zicht op hun werkelijkheid. Waar dat lukt – en het lukt vaak, getuige de
onderzoeken naar de herstelbenadering – is dat ook een waardevolle aanpak.
Het probleem is alleen, dat het vaak niet lukt. En dan hebben veel hulpverleners het gevoel dat ze aan
het einde van hun mogelijkheden zijn gekomen. “Als u niet inziet dat u Alzheimer heeft kan ik u niet
helpen”, zei ooit een hulpverleenster tegen mijn moeder. Ik was daar boos over, maar na een aantal
jaren als docent in het Hbo kan ik alleen maar vaststellen, dat we onze hulpverleners inderdaad niet
goed geleerd hebben wat je doen kan als de cliënt het niet inziet. Ten minste, als het nog te vroeg is om
op te schalen naar gedwongen zorg.
Bij cliënten met een verstoord wereldbeeld zal het soms mogelijk zijn om hen met de juiste begeleiding
tot inzicht te brengen. De boekenkast staat vol met handleidingen over de inzet van gesprekstechnieken
of creatief agogische middelen om tot zicht op de eigen situatie en de eigen mogelijkheden te komen,
geschreven door mensen die daar veel beter in zijn dan ik. Ik ga ervan uit dat de lezer zelf zijn weg kan
vinden in die literatuur en zal er in dit essay niet of nauwelijks over schrijven. Mijn studenten leren deze
technieken van mijn collega’s; ik wil niets afdingen aan het belang daarvan. Ik denk niet, dat inzicht altijd
nodig is om te kunnen komen tot ander gedrag; maar als het lukt om wel de koninklijke weg te
bewandelen (van inzicht, via zelfregie, naar het verwezenlijken van de eigen doelstellingen), dan is het
prachtig als goed geschoolde professionals de cliënt op die weg kunnen begeleiden.
In bijlage 1 staat een beschrijving van verschillende waarheidstheorieën uit de filosofie. Die kunnen we
als vertrekpunt nemen voor de analyse van de betrouwbaarheid van de beelden die cliënt heeft van zijn
omgeving – en daarmee misschien ook van zichzelf. Voor hulpverleners en naasten is het fijn als ze een
handvat hebben om te bepalen hoe sterk het beeld is dat een cliënt heeft van de werkelijkheid.
Heeft onze cliënt of naaste een samenhangend beeld van de werkelijkheid? Deze formulering geeft ons
twee aanknopingspunten. We kunnen de samenhang tussen beelden controleren (waarmee we
aansluiten bij de coherentietheorie van de waarheid); en we kunnen kijken of dit dan ook beelden zijn
van de werkelijkheid zoals ook anderen die kunnen waarnemen (gebaseerd op de
correspondentietheorie van de waarheid).
‘Samenhang’ kunnen we testen door de uitkomsten van verschillende uitspraken over de wereld te
vergelijken. Wat ziet, hoort en proeft de cliënt van zijn omgeving? Lukt het hem/haar om data met elkaar
te vergelijken (bijv. hoeveel weeg ik, wat heb ik gegeten, hoe is de toestand van mijn huid)? Is er sprake
van dode hoeken, waardoor bepaalde informatie niet binnenkomt? Zijn er signalen die veel meer
gewicht krijgen dan andere (‘ik werd gepest’) terwijl andere worden genegeerd (‘ik kreeg veel
complimenten’).
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Het is prettig als ons beeld van de wereld coherent is, maar een beeld kan ook te coherent zijn: alle
informatie wordt gebruikt ter bevestiging van een vastgeroest oordeel. Dat wordt mooi geïllustreerd in
de mop over de man die moet vertellen wat hij ziet als zijn psycholoog een plaatje tekent. In een vierkant
meent hij ‘een kamer vol naakte wijven’ te zien, en een driehoek is voor hem ‘een piramide vol naakte
wijven’. Als de psycholoog hem vertelt dat hij waarschijnlijk oversekst is, antwoordt de man: ja maar u
tekent toch die vieze plaatjes!
Als een cliënt ons vertelt over hoe hij de wereld ziet, kunnen we proberen te beoordelen hoe hij kijkt.
Welke zintuigen staan ‘wijd open’, welke werken niet meer? Ruikt de verslaafde moeder de poepluier
van haar kind nog, of staat die sensor uitgeschakeld? Welke signalen komen helemaal niet meer binnen?
En welke komen wel binnen, maar worden niet opgeslagen omdat het kortetermijngeheugen niet
functioneert?
Zintuiglijke informatie die wel binnen komt moet ook nog worden verwerkt. Ons brein prioriteert
(zonder dat we dat zelf weten, zie bij voorbeeld de door study), selecteert en verwerpt informatie. En
ook als we iets hebben waargenomen, wil dat nog niet zeggen dat we het ook op de goede manier
interpreteren. In de literatuur over kijk- en denkfouten zitten veel aanknopingspunten voor goede
controlevragen. Met name de attributietheorie, ontworpen door Heider, is heel goed testbaar. Hoe
verklaren cliënten hun eigen succes en falen, hoe zien ze dat bij anderen? Sommige cliënten zijn heel
hardnekkig in cognitieve dissonantie: ze negeren elk signaal dat niet past bij het beeld dat ze gecreëerd
hebben, bij voorbeeld van hun middelengebruik. Ook het omgekeerde komt voor: mensen schrijven
problemen ten onrechte toe aan hun eigen gedrag (we zien dat bij voorbeeld bij kinderen die denken dat
ze de scheiding van hun ouders veroorzaakt hebben).
In het ‘gewone’ hulpverleningsgesprek zal de hulpverlener vaak proberen om zijn cliënt zelf te laten
inzien waarom hij bepaalde informatie anders moet interpreteren. Ik zal betogen dat we helemaal
moeten loslaten dat we de cliënt tot inzicht kunnen brengen. We hebben daarvoor wel een betrouwbare
‘beeldtest’ nodig: is deze cliënt in staat om zich een samenhangend beeld van de werkelijkheid te
vormen? Kan hij het zelfstandig, of met hulp, of helemaal niet? (zie hoofdstuk 4)
Ik wil daarom in dit essay de term beeldstoornis introduceren. Het is nuttig om met enige afstand te
beoordelen of we iemands uitspraken over de buitenwereld kunnen valideren. “Mijn man komt nooit bij
mij op bezoek”, zullen bewoners van het verpleeghuis vaak vertellen, terwijl de verpleging – en de
echtgenoot in kwestie – zeker weten dat dat niet klopt. Wie veertig kilo weegt is niet te dik. Een vriendin
vertelde me eens, dat haar vader zichzelf geen alcoholist vond, omdat hij nooit iets sterkers dronk dan
bier. Daarmee bewees de vader, dat zijn beeld consistent was, maar of je dat dan ook de waarheid mag
noemen is de vraag. Hoezeer filosofen ook sputteren over het begrip ‘realiteit’, in de hulpverlening
kunnen we er niet om heen dat een gebrek aan realiteitszin de kans op herstel ernstig kan beperken.
Het is me er niet om te doen, dat de imaging disorder straks wordt toegevoegd aan handboeken zoals de
DSM 5. Maar for arguments sake en als bouwsteen voor nieuwe methodieken lijkt het me een bruikbaar
uitgangspunt om vast te stellen dat iemands beelden van de buitenwereld niet kunnen kloppen. En als
die niet kloppen, zouden de beelden van het innerlijk wel eens net zo verstoord kunnen zijn …
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b. Beelden van onszelf
Idealen als autonomie, zelfbeschikking, zelfregie en keuzevrijheid veronderstellen dat mensen inzicht
hebben in zichzelf en hun mogelijkheden. In de vorige paragraaf hebben we vastgesteld dat het nog niet
zo eenvoudig is om een goed beeld te hebben van wat zich buiten ons afspeelt. We zullen nu stilstaan bij
de betekenis ‘zelfkennis’ is, en ons de vraag stellen aan welke voorwaarden zelfkennis moet voldoen om
als fundament van de begeleiding te kunnen dienen. In het KOP-model hebben we gezien hoe belangrijk
de P van ‘persoonlijke stijl’ is in gesprekken met mensen die hulp vragen bij psychische problemen. Maar
dan moet iemand wel zelf beseffen dat hij/zij een persoonlijke stijl heeft.
Gezien het enorme belang van het woordje ‘zelf’ in het debat over zorg en welzijn mag het verrassend
heten dat we zo weinig stil staan bij de betekenis ervan. In Wikipedia is er geen algemene pagina over
het woord, maar vinden we wel Jungs definitie: “Het omvat de bewuste en onbewuste psyche en verenigt
de persoonlijkheid door de archetypen en hun manifestaties in complexen te harmoniseren. Het Zelf is
volgens Jung zowel het centrum als de totaliteit van de persoonlijkheid”. Tja, daar kunnen we geen
chocola van maken. Maar het tekent wel hoe belangrijk het is om eerst eens vast te stellen wat we
bedoelen als we het over iemands ‘zelf’ hebben. Het is een kernbegrip in de hulpverlening en in de
opleidingen tot hulpverlener en komt terug in tientallen samengestelde begrippen, zoals zelfkennis,
zelfactualisatie, zelfdoding, zelfonderdrukking en zelfsturing, en in leenwoorden als automutilatie en
autonomie.
Een mooie en toegankelijke omschrijving vinden we Wikipedia in de tekst bij het lemma ‘Zelfkennis’:
“Zelfkennis is het vermogen om de eigen denkwijze, de mogelijkheden en de onmogelijkheden
van de eigen geest en van het eigen lichaam te kunnen inschatten en daar rationele conclusies uit
te trekken. Het wordt ook wel 'intra-persoonlijke intelligentie' genoemd (zie Howard Gardner).
Anderzijds is het een feit dat volledige en betrouwbare zelfkennis slechts dankzij de omgang met
anderen verkregen kan worden. Ieder persoon heeft in zijn persoonlijkheid facetten die hij alleen
in contact met anderen - dus in sociale situaties - kan leren kennen.”
Er zijn een aantal zaken die opvallen in deze tekst. In de eerste plaats spreken we over zelfkennis alsof
het gaat over ‘iemand’ die ‘iets’ kent. We gaan er daarbij van uit dat de ‘beschouwer’ in staat is afstand
te nemen van de ‘beschouwde’ en zich daarvan een beeld te vormen. Er zou ook zoiets mogelijk zijn als
‘volledige en betrouwbare zelfkennis’ (dat is volgens de Wiki-auteur zelfs een ‘feit’), maar daar hebben
we wel de hulp van anderen bij nodig, want zelf kijken we natuurlijk met (onbewuste) vooroordelen en
preferenties naar onszelf.
Eerst maar eens die volledige en betrouwbare kennis. In het vorige hoofdstuk zagen we, dat er zoiets
bestaat als naïef realisme: het onterechte vertrouwen dat de beelden die we hebben ook echt
veroorzaakt zijn door standen van zaken in de werkelijkheid. Omdat we een beeld van de kat op de mat
hebben, denken we dat er echt een kat op een mat ligt. Wie de link naar de Engelstalige wikipagina over
‘denkfouten’ heeft geopend vond daar vele tientallen voorbeelden van situaties waarin wat we ‘denken
te zien’ helemaal niet op deze manier bestaat. Zo is er het verschijnsel ‘fantoompijn’, waarbij mensen
met een geamputeerd lichaamsdeel nog steeds jeuk of pijn kunnen ervaren in reeds verwijderde

18

lichaamsdelen. Als onze hersenen een signaal binnenkrijgen kunnen ze niet onderscheiden of dat uit een
teen, of alleen uit de afgesneden zenuw naar die voormalige teen toe komt.
In de regel worden de beelden die een cliënt van zichzelf heeft voor waar aangenomen. In de eerste
plaats door de cliënt zelf. Als hij ervaart dat hij stemmen hoort (dwz. als de receptoren in zijn brein
geactiveerd zijn die normaal op stemmen reageren) kan hij niet anders dan geloven dat die stemmen er
echt zijn. Een hulpverlener kan zo’n binnenbeeld niet controleren: niet bevestigen, maar ook niet
ontkennen.15 Vaak maakt het ook niet uit: als we bang zijn dat spinnen aan onze ingewanden knabbelen
wordt de angst niet minder ‘reëel’ als het gaat om ‘gefabuleerde’ spinnen in plaats van echte spinnen.
De sensatie is immers even echt.
Het is zelden nuttig om tegen een cliënt te vertellen dat het beeld van zijn innerlijk niet is gebaseerd op
signalen uit een ‘werkelijke’ binnenwereld.16 Maar dat betekent niet dat de hulpverlener zelf ze ook voor
waar moet aannemen. Het binnenbeeld kan tegelijkertijd ‘reëel’ zijn voor de cliënt en niet zo geschikt als
fundament voor hulpverlening. Soms is het goed om de confrontatie – bij voorbeeld met angsten – aan
te gaan, en soms is afleiden, troosten of compenseren veel effectiever en zullen de beelden vanzelf
verdwijnen zodra de ‘receptoren’ tot rust zijn gekomen. De ‘confrontatie’benadering is goed uitgewerkt
in de cognitieve gedragstherapie, waarmee voor veel cliënten goede resultaten worden behaald. Hierbij
leert de cliënt beoordelen waarom hij zo reageert op een ‘activiterende gebeurtenis’, die hij misschien
wel veel te negatief beoordeelt. Aan het andere uiterste van de schaal vinden we de
presentiebenadering waarin rationele analyse en validering van binnenbeelden meestal helemaal
achterwege blijft. Er is in Nederland een crisisdienst die het hulpverleningstraject start met de vraag:
“Wil je een worstenbroodje?” Ze hebben gemerkt dat eten de geest rust geeft en dat demonen soms
verdwijnen als je ze geen aandacht geeft.
Tot zover de ‘waargenomen binnenwereld’: het beschouwde ik. Het is (misschien?) mogelijk om daar
een enigszins samenhangend beeld van te hebben, maar alle reserves die mogelijk zijn ten aanzien van
buitenbeelden moeten we ook hebben t.a.v. het binnenbeeld. Cliënten die fabuleren over hun
buitenwereld doen dat mogelijk ook over hun binnenste. Het buitenbeeld kunnen we mogelijk valideren,
door informatie te controleren (“Komt u uw partner echt nooit bezoeken in het verpleeghuis?”). De
betrouwbaarheid van het binnenbeeld is alleen te checken door het gesprek met degene die het weten
kan: het beschouwende ik. En laat dat nu niet zo’n betrouwbare informant zijn …
Het beschouwende ik
In de gangbare methodieken voor gespreksvoering en reflectie wordt van mensen gevraagd om zichzelf
op te splitsen in een beschouwend ik, dat kijkt naar en praat over het beschouwde ik. De ‘ik’ in de
spreekkamer vertelt over de ‘ik’ die zichzelf gesneden heeft of die teveel dronk. Hulpverleners hopen dat
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In de literatuur over Jeanne d’Arc zijn daar mooie bespiegelingen over te vinden. Bijv. door Jos de Kroon (2010):
De stem van de ander, over (verbale) hallucinaties : een psychiatrische en filosofische beschouwing,
Antwerpen/Apeldoorn.
16
Later zullen we toch een paar zinnen wijden aan de mogelijkheid om een bepaald type cliënten te laten
ontdekken dat het ‘beleefde beeld’ niet perse in overeenstemming met de door anderen waargenomen realiteit
hoeft te zijn. ‘Leren waar-nemen’ kan een onderdeel van bepaalde hulpverleningstrajecten worden.
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ze het ‘betere ik’ te spreken krijgen, en dat dit betere ik in staat zal zijn de andere ikken onder de duim te
houden.
In de psychologie zijn er allerlei modellen bedacht om de meerlaagsheid van ons ‘ik’ te begrijpen. Bekend
is de driedeling van Siegmund Freud (ego, id, superego), maar er zijn ook andere. Van der Stel (2017) legt
in het eerder geciteerde studieboek goed uit dat een cliënt zelfspraak gebruikt – en zou moeten
gebruiken – waarbij hij de drie persoonsvormen uit onze taal kan gebruiken: ik, jij, hij/zij. Hulpverleners
willen stimuleren dat cliënten ‘met zichzelf in gesprek’ gaan om te doorgronden waarom ze in het
verleden verkeerde keuzes hebben gemaakt en dagen de cliënt zelfs uit om zichzelf ‘in de tweede
persoon’ aan te spreken: vraag jezelf waarom jij drinkt.
Van der Stel maakt duidelijk, dat zelfregie alleen mogelijk is als een cliënt zichzelf kan reguleren.
Waarschijnlijk doelt hij er dan op, dat het beschouwende ik niet alleen ‘ziet wat er gebeurt’, maar ook
nog ingrijpt als het mis gaat. Het regulerende zelf is de ‘good guy’ die de ‘bad guys within us’ kort moet
houden.
Het is onmogelijk om over zelfregulering te spreken zonder individuen op te knippen in enerzijds een
‘beschouwend/beheersend’ ik en anderzijds een veelheid aan andere persoonlijke krachten in onszelf.
We laten Van der Stel (2017, pg. 183) weer aan het woord:
“Zelfregulatie veronderstelt het vermogen contact te leggen met onszelf, met onze emoties,
gevoelens, gedachten, behoeften, neigingen, motivaties en ons gedrag. Maar tegelijkertijd houdt
het in dat men daar afstand van kan nemen en bewaren. Dat schept de mogelijkheid om invloed
uit te oefenen op de eigen psyche en het gedrag dat daarmee samenhangt. Al naar gelang
mensen daar beter toe in staat zijn, kunnen ze – in samenhang met andere mensen – doelen
ontwikkelen en realiseren en hun waarden nastreven. Men kan zelfregulatie dus zien als het
vermogen om afstand te nemen van zichzelf, zichzelf als het ware te zien in de eerste én tweede
of derde persoon, en daardoor zichzelf te beïnvloeden.”
Opvallend is dat deze tekst indirect spreekt (‘het vermogen’, ‘men’, ‘mensen’) over degene in ons die de
touwtjes in handen heeft. Dat is met name van belang, omdat juist dat ‘regulerende
persoonlijkheidsdeel’ in de spreekkamer van de hulpverlener wordt uitgenodigd. We willen in gesprek
met de beschouwer/regelaar maar durven die niet goed een naam te geven.
Ik heb lang lopen broeden op een aansprekende titel. Veel mensen kennen het Disneypersonage ‘Japie
Krekel’, het geweten van Pinokkio. Interessant daaraan is, dat er in het Engels één woord is dat zowel
onze betekenis van ‘bewustzijn’ als ‘geweten’ heeft. Ook ons eigen woord ‘geweten’ is afgeleid van het
werkwoord ‘weten’. Maar ik vind het dat ook een nadeel van het gebruik van Japie als personificatie van
het bewustzijn. In het sociale domein zijn we toch al zo geneigd te focussen op moraal, terwijl we te
weinig tijd nemen om de daaraan voorafgaande kentheoretische puzzels op te lossen: hoe kennen we de
wereld, en hoe kennen we onszelf? Ik zou het jammer vinden als we zelfkennis gelijk stellen met moreel
geweten.
Een tweede metafoor komt uit een ander soort film. In deel twee van de eerste Mad Max-triologie komt
het personage Master-Blaster voor. Een intelligente dwerg zit op de schouders van een verstandelijk
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beperkte krachtpatser en heeft de touwtjes in handen, niet alleen over de twee-eenheid die hij zelf
vormt, maar ook over de wereld om hem heen. Master is de personificatie van het verstand, dat regeert
over het lichaam.
Geïnspireerd door Master-Blaster kwam ik op een term die leidend lijkt te zijn de opvattingen van
hulpverleners als Van der Stel. Ze stellen zich het bewustzijn als een ‘mannetje’ voor, dat de
controlekamer van ons brein bewaakt en vandaaruit de opdrachten geeft aan ‘de rest van ons ik’ en aan
de wereld buiten ons. In de internationale literatuur wordt dit mannetje homunculus genoemd (letterlijk
‘klein mannetje’). Het citaat van Van der Stel kunnen we dan als volgt herschrijven:
Zelfregulatie veronderstelt een ‘mannetje’, dat contact kan leggen met andere delen van zichzelf,
met zijn emoties, gevoelens, gedachten, behoeften, neigingen, motivaties en zijn gedrag. Dit
mannetje kan daar ook afstand van kan nemen en bewaren. Het mannetje kan invloed
uitoefenen op de eigen psyche en het gedrag dat daarmee samenhangt. Al naar gelang dit
mannetje daar beter toe in staat is, kan hij – in samenhang met andere mensen – doelen
ontwikkelen en realiseren en zijn waarden nastreven. Men kan zelfregulatie dus zien als het
vermogen van dat mannetje om afstand te nemen van zichzelf, zichzelf als het ware te zien in de
eerste persoon die kan praten met een tweede en over een derde persoon, en daardoor zichzelf te
beïnvloeden.
Door het zo op te schrijven wordt duidelijk waarom hulpverleners zo vaak maar weinig resultaten
boeken met hun cliënten. Voor onze ideale vorm van hulpverlening moeten we kunnen vertrouwen op
een bondgenoot ‘in het binnenste van onze cliënt’. Natuurlijk zijn er heel veel verstandige cliënten
waarvoor dit lukt, en er is inderdaad geen mooier resultaat denkbaar dan het door de cliënt zelf gewilde
en bereikte resultaat. Maar even vaak bouwen we op drijfzand als we werken vanuit de
homunculusbenadering.
In de eerste plaats, moeten we niet doen of het mannetje waarmee we praten niet is ‘aangetast’ door de
aandoeningen waar de hele cliënt onder lijdt. In een persoon met ernstig overgewicht zit niet een
‘mager’ bewustzijn dat van een afstandje bekijkt hoe zijn handen eten naar zijn mond brengen. Het
mannetje in de persoon met Alzheimer is een ‘dement’ mannetje, dat heldere momenten kan hebben,
maar daaraan verder helemaal geen macht ontleent. Soms is het eerder het omgekeerde: zelfinzicht kan
dan een bron van ontroostbaar verdriet zijn.
In de tweede plaats, is het maar de vraag of het mannetje ook ‘het betere ik’ is. Bij allerlei aandoeningen
is het bewuste ik de aanstichter van veel kwaad. Misschien moeten we onszelf durven toestaan om te
geloven dat er in onze cliënt ook persoonlijkheden zitten die niet zijn opgewassen tegen het mondige,
talige ik dat zichzelf en zijn hulpverleners aanspreekt. Naar analogie van homunculus, de Latijnse
vertaling van ‘mannetje’, zouden we van een femella kunnen spreken: de vrouwelijke
persoonlijkheidsaspecten die zichzelf in het gesprek weg (laten) cijferen. In mijn moeder zat zo’n
vrouwtje, dat veel liever was dan het luidruchtige mannetje dat in gesprekken de boventoon voerde. Dat
vrouwtje was ook liever voor zichzelf dan haar bewuste zelf. Het genoot van gezelligheid, lekker eten of
mooie muziek. Helaas zaten zulke zaken niet in het repertoire van de hulpverleners die in stelling
moesten worden gebracht als ze een slechte nacht had gehad. Het is ons als familie nooit gelukt om een
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indicatie voor troostzorg te krijgen, om nog maar te zwijgen over de verwen-zorg die haar echt minder
ongelukkig zou hebben gemaakt.
Samenvattend
In dit hoofdstuk stonden we stil bij de voorwaarden voor een ‘samenhangend en realistisch beeld van de
werkelijkheid’. Verstoring van het ‘buitenbeeld’ is een bekend symptoom van allerlei psychische en
psychiatrische aandoeningen, zoals dementie en psychosegevoeligheid. Het label ‘beeldstoornis’ of
imaging disorder geeft ook nieuwe handvatten voor het begrijpen van bepaalde eetstoornissen,
automutilatie en depressie. Dat betekent niet, dat deze aandoeningen ‘alleen maar’ als beeldstoornis
kunnen worden opgevat, er is veel meer aan de hand; maar het helpt misschien als we begrijpen dat de
cliënt zijn wereld echt anders waarneemt dan wij. Ook bepaalde vormen van criminaliteit zouden als
‘beeldvormings’probleem kunnen worden opgevat. De dader heeft geen idee wat zijn daden
veroorzaken in het leven van zijn slachtoffers of heeft een beeld gecreëerd waarin het slachtoffer
verdient of uitlokt wat hem overkomt.
Ik vermoed, dat veel lezers die werken in de hulpverlening nog wel gemakkelijk meegaan met de
gedachte dat iemands buitenbeeld verstoord kan zijn. Het zal veel moeilijker weg te kauwen zijn dat het
‘binnenbeeld’ wel eens net zo vertekend kan zijn. Introspectie en zelfanalyse werd17 het alternatief voor
het ‘instrumenteel-technologische’ denken waar de founding fathers van de sociale wetenschappen zich
zo tegen afzetten. Dat kennis van de buitenwereld een ‘construct’ was, dat zagen ze wel, maar dat we
over ons innerlijk net zo kunnen fabuleren als over de buitenwereld, dat wilden of konden ze moeilijk
aanvaarden. Gespreksvoering werd het hart van de hulpverlening – en hèt alternatief voor meer
objectiverende diagnoses – omdat zelfkennis als de meest authentieke en waarachtige vorm van kennis
werd opgevat. Maar dan moeten er nog wel een paar lastige filosofische puzzels worden opgelost, want
wie is dan dat zelf dat zichzelf kent?
Ik heb betoogd dat het beter is om zo lang mogelijk ‘buiten’ te blijven. Als duidelijk is dat een cliënt
moeite heeft met beeldvorming over de buitenwereld is het misschien maar beter om niet teveel te
verwachten met zijn beeld van zijn innerlijk.
We zullen onze zoektocht naar de rol van beelden in de hulpverlening doorzetten door ook de wil als
resultaat van beeldvorming neer te zetten. Motivatie veronderstelt inzicht in de resultaten van ons
handelen (of niet-handelen) in de toekomst. Je hebt daarvoor toekomstbeelden nodig.
We zullen nu eerst stil staan bij de vraag, over wat voor beelden we het dan hebben. We zullen zien dat
ook een toekomstbeeld ‘gestoord’ – of voor wie dat te hard vind klinken, verstoord – kan zijn. Naar
analogie van de imaging disorder zal ik spreken van een imagining disorder: problemen met het vormen
van toekomstbeelden.
Daarna zullen we een ander aspect van zelfsturing aanstippen. Ook als je weet waar je heen wilt, beschik
je nog niet altijd over de middelen om het juiste pad te blijven volgen. Met het label impact disorder
kunnen we dat proberen te begrijpen.
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Onder invloed van de Frankfurter Schule, documentatie op aanvraag
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3. De wil tot verandering
a. U mag het zelf zeggen
Laten we beginnen met nog eens vast te stellen dat er goede redenen zijn om de eigen wensen van de
cliënt een centrale plaats in de hulpverlening te geven. Cliëntenorganisaties hebben er altijd een
belangrijk punt van gemaakt dat cliënten de regie over hun eigen zorg mochten houden. Maar moeten
ons daarbij wel realiseren dat de mensen die tijd en energie kunnen steken in een seniorenraad, een
patiëntenvereniging of een wmo-adviesraad er meestal geen problemen hebben met het onder woorden
brengen van de eigen behoefte. De ‘krasse knarren’ die met de wethouder in gesprek gaan over
ouderenhuisvesting zijn niet degenen die hopen dat er snel een plekje voor hun is in het verzorgingshuis;
en er zullen niet veel bewoners van een verpleeghuis zijn die kunnen spreken namens zichzelf en hun
lotgenoten.
In opleidingen voor sociaal werk en in databanken voor sociale interventies is er veel aandacht voor
methodieken die de cliënt ‘in the lead’ laten, zoals motiverende gespreksvoering en de Eigen Kracht
Centrale. “Wat wilt u zelf?” geldt als de belangrijkste vraag in de hulpverlening. De handboeken over
gespreksvoering gaan er van uit dat de cliënt min of meer in staat is onder worden te brengen wat hij
voelt en wil. In beleidsnota’s wordt vermanend gesproken over hulpverleners: ze zouden te
aanbodgericht zijn en niet vertrekken vanuit de wensen van de klant.
Het zou kunnen dat hulpverleners inderdaad een ingebakken neiging tot paternalisme hebben. Cliënten
die weten wat ze willen zullen het vervelend vinden als de hulpverlener daar niet naar wil luisteren. In de
studieboeken over gespreksvoering gaat het hoofdstukje over ‘weerstand’ meestal over de cliënt die niet
wil meebewegen met de hulpverlener, maar er zijn ook heel wat cliënten en familieleden die de ervaring
hebben dat het de professional is die zijn hakken in het zand zet. Bij cliëntenorganisaties spreken velen al
over het zorgweigeringsgesprek als ze het over het gemeentelijke keukentafelgesprek hebben: de
hulpverlener legt uit waarom de gevraagde zorg niet geleverd zal worden.
Het is daarom niet verkeerd om te blijven benadrukken dat de wensen van cliënten leidend zouden
moeten zijn in de hulpverlening. Maar dat neemt niet weg dat ook situaties kunnen optreden waarin de
cliënt niet weet wat-ie wil, of dingen wil waarvan een goede professional weet dat ze niet verstandig zijn.
Deze hulpverleners zien hoe de conditie van hun cliënt verslechtert en ze kennen manieren om daar wat
aan te doen, maar ze kunnen die niet inzetten omdat de cliënt het niet wil. Ze voelen zich niet alleen
geremd door wetgeving maar menen zich ook aan een soort erecodes voor sociaal werk te moeten
houden: je doet niets dat de cliënt niet zelf zegt te willen.
Cliënten en hun familie ervaren de goed bedoelde vraaggerichtheid van hulpverleners ook wel eens als
een last. Marieke Lips – die zichzelf ‘kindbehartiger’ noemt – schreef een mooi artikel over de vraag wat
we kinderen in een echtscheidingssituatie aandoen als ze aan de rechter moeten laten weten bij welke
ouder ze willen wonen. Het is een goed bedoeld recht (want er wordt niet over het kind beslist) maar het
maakt ook dat kinderen zich erg schuldig voelen over het verdriet dat ze de andere ouder moeten
aandoen.
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Het recht om te kiezen kan ook beleefd worden als een manier om professionele verantwoordelijkheid
te ontlopen (“U heeft een hernia, wilt u dat we u opereren?”): want als het achteraf een verkeerde keuze
was heeft de patiënt het zelf zo gewild en treft de specialist geen blaam. Zelfs als de patiënt een
evenwichtige persoon is met een goede intelligentie en een sterk sociaal netwerk kunnen er situaties zijn
waarin het beter is om hem niet op te zadelen met keuzestress. En zoals het SCP vaststelt, 90% van de
cliënten in de WMO voldoet niet aan dat plaatje. Hun ‘zelf’ biedt geen vaste grond onder moeilijke
beslissingen.
Dat er redenen zijn waardoor de eigen wensen van de cliënt niet bruikbaar zijn als kompas voor de
hulpverlening is zonneklaar als we het hebben over suïcide (de zelf gekozen dood!), automutilatie of
drugsgebruik. In de praktijk proberen we vaak uit dit dilemma te komen door de cliënt te zien als een
meervoudige persoonlijkheid, waarvan sommige entiteiten wel verder willen leven of clean willen
worden. Soms is het ‘mannetje’ in de cliënt machtig genoeg om mee te werken aan een oplossing. In de
begeleiding van jongeren die crimineel gedrag hebben vertoond wordt vaak expliciet geappelleerd aan
de verschillende persoonlijkheden, en wordt geprobeerd om het verstandige ik sterker te maken dan het
verleidbare ik, het impulsieve ik of het gekwetste ik. We zullen straks stilstaan bij de vraag, hoeveel
realiteitszin dit vraagt. Van de cliënt, en van zijn begeleiders!
Als mensen verkeerd gedrag vertonen, denken we vaak dat we te maken hebben met een tekort aan
‘motivatie’. Ik kwam daar een mooi voorbeeld van tegen. Bij een bijeenkomst van docenten in het
Entree-onderwijs (Mbo-1) werd opgemerkt dat stage-instellingen zo vaak klaagden over scholieren die te
laat op hun stage kwamen. Aanvankelijk dachten de docenten dit op te lossen met de ‘preek’ en de
‘zweep’: scholieren moesten overtuigd worden van het belang van tijdige aanwezigheid, en anders
kregen ze straf. Het probleem bleef echter bestaan, tot het team zich de vraag stelde ‘wat je moet
kunnen om op tijd te komen’. Je moet best slim zijn om de goede bus te vinden en te berekenen hoe laat
je moet opstappen. Je moet emotioneel best sterk zijn als je zieke moeder je vraagt om toch eerst nog
even de hond uit te laten. Je moet een stevig sociaal pantser hebben als je vrienden het laat willen
maken. Normale mensen kunnen op tijd komen. De anderen niet.
“Mensen kunnen alleen veranderen als ze dat zelf willen”, hoor je vaak. Zonder intrinsieke motivatie
gaat het niet lukken om minder te drinken, te stoppen met roken, gezonder te eten, meer te bewegen,
minder conflicten te veroorzaken of minder geld uit te geven. De rol van de hulpverlener is dan, mensen
te helpen ‘willen’. Ofwel door direct aan de motivatie voor het goede te werken, ofwel door samen met
de cliënt de strijd aan te gaan met alles wat in de weg staat om dat goede te bereiken: barrières,
trauma’s en verleidingen. Goede hulpverleners zullen hun cliënt niet zo snel beschuldigen van een
gebrek aan motivatie; maar er zijn ook minder goede hulpverleners … .
Voor we ingaan op de rol van motivatie in de hulpverlening, is het goed om vast te stellen dat er in
andere delen van de publieke sector soms uit een heel ander vaatje getapt wordt, en soms ook met
succes. Sinds een aantal jaren is het aantal leerlingen dat vroegtijdig stopt met school fors aan het dalen.
Ook daar wordt met jongeren en ouders gewerkt aan motivatie, maar er wordt ook drang en dwang
toegepast. Er kan een stevige boete worden uitgeschreven, maar de leerplichtambtenaar kan in
bepaalde gevallen ook een taxi laten voorrijden om de leerling op te halen, of het gezin geld geven voor
de aanschaf van een fiets. Ook leerlingen die wel naar school gaan worden niet alleen op eigen kracht in
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beweging gehouden: er zijn beloningssystemen (met name in het basisonderwijs, maar ook in het
voortgezet onderwijs kunnen zaken als ‘mogen meedoen aan de musical’ als wortel worden
voorgehouden) en er zijn straffen en onvoldoendes voor wie dan nog niet genoeg vooruit komt. Met
uiteindelijk afstroom of verwijdering als ultiem gevolg van zwakwilligheid.
Er is een flinke daling in kleine criminaliteit, door een verhoging van de pakkans en de mogelijkheid om
‘draaideurcriminelen’ wat langer van de straat te houden èn te behandelen. Strafbaarstelling – en
shaming - van het bezoek aan minderjarige prostituees zal ook de minst gemotiveerde klant op andere
gedachten brengen. Het rookverbod heeft veel twijfelaars een zetje in de goede richting gegeven. Met
het alcoholverbod onder de 18 gaat het nog niet zo snel, mogelijk omdat ouders nog niet beboet
worden. Maar dat je een boete (van € 100,- of meer) kan krijgen voor een ‘biertje onderweg’, dat heeft
wel enig effect.
De ‘zweep’ en de ‘peen’ zijn beproefde methoden buiten zorg en welzijn, maar in onze wereld worden
ze – met goede redenen – zeer terughoudend ingezet. Werken met beloningen wordt steeds
gangbaarder. Zo is er een interessante methode voor schuldhulpverlening waarbij de hulpvrager zelfs al
beloond wordt voor het invullen van een formulier (in de vorm van een waardebon voor de supermarkt).
In de psychiatrie en de psychogeriatrische zorg (zoals verpleeghuizen) zijn er dwangmiddelen die kunnen
worden ingezet om te voorkomen dat mensen zichzelf of hun omgeving letsel kunnen toebrengen. De
inzet van die middelen is streng gereguleerd in de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische
Ziekenhuizen. Zelfs het aantrekken van een hansop bij een oudere met dementie geldt als een
vrijheidsbeperkende maatregel en moet expliciet worden goedgekeurd door een vertegenwoordiger van
de cliënt. En dat is goed.
Maar zolang er geen sprake is van zulke extreme situaties moeten hulpverleners zich beperken tot
gedragsverandering middels de ‘zelf gewilde’ inzet van de hulpvrager. Misschien moeten we maar onder
ogen zien dat we eigenlijk helemaal niet zo goed begrijpen wat we bedoelen met dat drieletterwoordje
dat zo belangrijk is in de beroepsopvatting van sociaal werkers: wat is ‘wil’?

b. Willen als kiezen uit toekomstige mogelijkheden
In dit hoofdstuk zullen we de draad oppakken van hoofdstuk 2. Daar hebben we gekeken naar twee
soorten beelden die cliënten moeten hebben om te kunnen werken aan hun problemen. Het buitenbeeld
helpt ze de wereld te begrijpen, het binnenbeeld is de weergave van hun innerlijke situatie. Het zijn
allebei beelden die ontstaan doordat impulsen worden waargenomen en vertaald in een ‘plaatje’. In het
Engels wordt dat imaging genoemd. Indien een cliënt niet goed in staat is zich een realistisch en
consistent beeld van de wereld en zijn innerlijk te vormen noemde ik dat een imaging disorder.
De wijze waarop we ons een plaatje van vandaag vormen is onderwerp van wetenschappen als de
cognitieve psychologie. Die bestudeert niet alleen de gevallen waarin dat plaatje ‘coherent en realistisch’
is, maar ook – en vooral – de situaties waarin dit niet het geval is. In de komende bladzijden gaan we
kijken naar een ander soort beelden. In het Engels hebben we het dan over imagining: to form a mental
image. We kunnen ons een beeld van de toekomst vormen. Dat doen we door de kennis van vandaag te
‘versleutelen’ naar een plaatje van de toekomst. Het is zuiver een ‘denkproces’, dat maar zeer beperkt
kan beschikken over externe data (we krijgen immers geen signalen vanuit de toekomst). Daarom moet
25

onze geest de wereld van morgen ontwerpen op basis van de kennis van vandaag. Een toekomstbeeld is
een ‘fantasie’ met het heden als vertrekpunt. In bijlage 1 leg ik dit uit vanuit de analytische filosofie.
Voor een groter boek over besluitvorming ben ik bezig geweest met het zoeken van literatuur over
besluitvormingsprocessen. Ik heb daarbij maar heel weinig voorbeelden gevonden van theorieën die
aandacht hebben voor het toekomst-element in besluiten, terwijl het juist onze beelden van de
toekomst zijn die maken dat we het ene of het andere doen. Ook een interessante studie naar
besluitvorming bij sociale professionals doet voorkomen of we beslissingen nemen ‘voor vandaag’. Ik zal
betogen dat het beter is om beslissingen in het kader van (onze ideeën over) de toekomst te bezien.
Het volgende model is behulpzaam om dit te begrijpen:
1. We kijken en luisteren naar de wereld van vandaag (1), en vormen zo een beeld (1b) van
vandaag (dat nooit ‘compleet’ is)
2. We nemen kennis van eventuele externe ontwikkelingen in de toekomst (2)
3. We vormen ons een beeld van de toekomst-als-we-zo-doorgaan (ik zal dit de ‘gekregen
toekomst’ noemen) (3)
4. We vormen ons een beeld van de toekomst-als-we-ingrijpen (ik zal dit de ‘gemaakte toekomst’
noemen) (4)
5. We maken een inschatting van de route die ons naar de gemaakte toekomst brengt (in het
vervolg: de routekaart) waarin we benoemen welke moeilijkheden we moeten overwinnen,
welke inspanning dat vraagt (5) en wat eventuele alternatieve wegen zijn.
6. Op basis daarvan besluiten we om ‘de moeilijke weg’ te kiezen
In figuur 1 wordt dit gevisualiseerd.

1b
2

3

1
4

5

De kwetsbare plekken in een besluitvormingsproject worden hiermee wel duidelijk. In de beeldvorming
(1b) over de wereld van vandaag zijn er altijd zaken die buiten ons blikveld vallen (in het voorbeeld
bestaan ‘bedrijven’  wel in de wereld, maar niet in ons beeld). Sommige verschijnselen worden door
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ons brein uitvergroot (in het plaatje bijv. gezin  en klimaat ). We weten niet altijd wat er op ons
afkomt (2) en kunnen denken dat dingen die nu belangrijk zijn, dat straks minder zijn (bijv. het gezin), of
andersom (de natuur ). Wat dit schema vooral wil verduidelijken, is dat de aspecten die de vertaalslag
van 1 naar 1b niet hebben overleefd, dus ook geen rol spelen in de toekomstbeelden. Als een organisatie
niet doorheeft hoe belangrijk een bepaald probleem nu is, zal het ook geen plaats krijgen in de
toekomstverkenning.18
Wat we in 1b doen, is vooral ‘waarneming’ (waarin mentale processen overigens een grote rol spelen,
we maken geen fotografisch beeld van ‘de’ werkelijkheid). Stap 3 is zuiver een mentaal proces. We
moeten ervoor denken, en kunnen dus ook denkfouten maken.
Nu terug naar de ‘wil’. Om te kunnen ‘willen’, moeten we beelden hebben van de toekomst: de gekregen
toekomst, en de toekomst die we kunnen maken. De ‘wil’ is in deze optiek te definiëren als de bereidheid
om te doen wat nodig is voor de betere toekomst. Niet alleen ‘beter dan vandaag’ (soms weten we dat
dat helemaal niet kan), maar vooral ook ‘beter dan we zouden krijgen als we niets doen. Om te ‘willen’
moet je dus minimaal twee beelden van de toekomst hebben. Je moet onder ogen durven zien dat er ‘als
je zo doorgaat’ een moment komt waarop je kwaliteit van leven te slecht wordt. Veel hulpprogramma’s
op televisie19 maken dit toekomstbeeld voelbaar en zichtbaar d.m.v. visualisaties en prognoses: als je
niet anders gaat leven dan nu, zal je straks … . Vaak leiden die doembeelden inderdaad tot het besluit om
het over een andere boeg te gooien. Blijkbaar helpt het als programmamakers actief helpen bij de
imagination, het vormen van toekomstbeelden. Interessant is, dat programmamakers dan vaak kiezen
voor visuele simulaties. Die hoeven niet perse te kloppen, maar ze dagen de deelnemer in kwestie, de
therapeut en de kijkers thuis, uit om anders na te denken over de te maken keuzes.
De wil van de cliënt moet worden gevoed door beelden van mogelijke uitkomsten in de toekomst. Wie
niet over beelden kan beschikken, heeft ‘niets te willen’. Als we verstoorde toekomstbeelden hebben,
gaan we op weg naar iets dat nooit zal komen. Of we gaan niet eens op weg, omdat we totaal niet in
beeld hebben wat er te halen is.
Ik denk dat het werkers en opleiders in het sociale domein veel kan opleveren om gedragsproblemen en
verkeerde keuzes te interpreteren als het gevolg van ‘slecht’ toekomstdenken. Ik noem het de
imaginating disorder. Er zal altijd meer aan de hand zijn dan dat, maar het begrijpen van falende
zelfregulering als ‘beeldprobleem’ kan ons op veel nieuwe ideeën voor effectieve ondersteuning
brengen.

c. Geen beeld van morgen
In de eerste hoofdstukken hebben we vastgesteld, hoezeer de reguliere hulpverlening ervan uitgaat dat
cliënten zich een betrouwbaar beeld kunnen vormen van hun omgeving en van zichzelf. Dit vinden we

18

Ik was eens betrokken bij een toekomstverkenning door wat toen nog het Ruimtelijke Planbureau heette. De
medewerkers dachten bij ‘gezondheid’ alleen aan fysieke gezondheid. Ze hadden geen zicht op de omvang van
psychische problematiek in 2010, dus ook niet in 2030.
19
In Een dubbeltje op zijn Kant (RTL 4) wordt berekend hoe hoog je schulden over 20 jaar zijn als je op de huidige
voet doorgaat. In Je echte leeftijd kregen de deelnemers een beeld van hun lichaam over 10 jaar gepresenteerd.
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terug in de beschrijving van de KOP-methode, die veronderstelt dat cliënten een buitenbeeld hebben
(Omgeving) en een binnenbeeld (Persoonlijke stijl) dat ze helpt te begrijpen waar hun Klachten vandaan
komen. Als die beelden niet ‘vanzelf’ aanwezig zijn, is het de taak van de hulpverlener om de cliënt
middels gesprekken te helpen om zich die beelden te vormen. We zagen dat dit lastig wordt als cliënten
problemen hebben met het waarnemen van signalen of bepaald gedrag vertonen in het wegen en
interpreteren van die signalen. Ik stelde voor, om eerst eventuele problemen met het ‘buitenbeeld’ te
onderzoeken; als we dan vaststellen dat dit buitenbeeld ‘gestoord’ is, mogen we ons ook afvragen hoe
bruikbaar iemands binnenbeelden geacht mogen worden als basis voor hulpverlening.
Als het buitenbeeld zwak is, wordt de kans ook uiterst klein dat er daaruit een betrouwbaar
toekomstbeeld kan worden gecreëerd. Als een vrouw niet snapt hoe zij terecht kon komen in een relatie
met een agressieve man is de kans aanwezig dat de volgende partner even fout is. Als ze het kan
snappen, is dat een mooi vertrekpunt voor zelfbeschikking en zelfsturing. Maar als ze niet tot een helder
beeld kan komen (ook niet met begeleiding) zal ze er zelf ook niet uitkomen. Dat zou wat mij betreft de
tweede reden zijn om veel actiever onderzoek te doen naar de wijze waarop een cliënt zich een
buitenbeeld vormt. Als besef van het heden niet is bij te brengen, is beeldvorming over de toekomst
nagenoeg onmogelijk. En wordt ook ‘motivatie’ een moeilijke zaak.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat mensen met problematische schulden hun
langetermijnperspectief kwijt raken. Door de stress nemen de gevoelens van angst toe, maar neemt het
verstand af. Dat geldt voor financiële schulden, maar ik krijg eenzelfde indruk bij studenten die erg
achter lopen met hun studie. Sommigen worden steeds minder rationeel. En soms zijn ze daar ook
nauwelijks bij te helpen. Vaak werkt het dan het beste om even de regie over te nemen, en vooral
concrete taken voor de korte termijn te geven20. Pas als de grootste druk van de ketel is ontstaat er weer
ruimte om te kijken en over de toekomst na te denken.
Een slecht beeld van het heden kan op verschillende manieren doorwerken in iemands
toekomstbeelden. Ons beeld van de gekregen toekomst (die bereikt wordt als we doorgaan zoals we nu
leven) kan veel te somber worden als we de problemen van vandaag overdrijven, of veel te optimistisch
als we nu al de ogen sluiten voor allerlei signalen. Mensen met een depressie, een verslaving of
dementie zijn in de regel niet de beste voorspellers van de toekomst. Het is daarom ook zeer de vraag of
we ervan uit mogen gaan dat ze te motiveren zijn. Soms kan de hulpverlener inzetten op het werken aan
een beter toekomstbeeld (met sombere studenten werkt het goed om een paar scenario’s te schetsen,
die allemaal op een bepaalde manier hoop bieden), en soms werkt het om te visualiseren wat er gebeurt
als je niet stopt met verkeerd gedrag (zoals in de Amerikaanse tv-programma’s waarin jonge boefjes een
dagje tussen de langgestraften mogen doorbrengen). Bij anderen zal het averechts werken. Als de
toekomst er somber uit ziet kan dat een reden zijn voor escapistisch gedrag of ‘va banque’ leven.

20

Mijn college Mirjam Gademan schreef hierover: “het vormen van een buitenbeeld is volgens mij gekleurd door
het binnenbeeld, veelal onbewust. Het buitenbeeld van de gewelddadige relatie kan wel aanwezig zijn evenals de
patronen, onderliggende angsten, verlangens kunnen sterker zijn waardoor gedragsverandering niet lukt.
Hulpverleners zijn daarom niet alleen gericht op inzicht. Het gaat ook over interventies die gericht zijn op
versterking van zelfvertrouwen, ervaringsgericht, mensen in situaties brengen waarin ze andere ervaringen op
kunnen doen.”
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Herman Brood vertelde altijd, dat hij zichzelf als een opgevoerde brommer zag, die lekker hard door het
leven scheurde maar nooit een rustige oude dag zou kennen. Gelukkig niet, leek hij daar bij te denken.
Het tweede beeld dat nodig is voor zelfbeschikking, is het beeld van een gemaakte toekomst. Als we ons
een bij voorbaat onhaalbare worst voorhouden stoppen we snel met lopen; als we ons neerleggen bij
het onvermijdelijke ook. Ook hier kunnen hulpverleners veel betekenen. Ik heb ooit een project mogen
opzetten waarin leerlingen uit de hoogste klassen van de basisschool kennismaakten met succesvolle,
maar niet altijd hoog opgeleide ondernemers uit de buurt. Het besef dat je ook zonder een VWO-brein
ooit in een leuke auto kan rijden gaf de kinderen energie. In het ‘besefzorg-paradigma’ zijn we een
beetje terughoudend met het zenden van informatie (‘voorlichting’ is geen vak in het Hbo voor sociaal
werk), maar mensen laten zien wat hun mogelijkheden zijn is van grote agogische waarde. Soms is het
beter om eerst een excursie langs allerlei woonvormen voor ouderen te organiseren, en daarna pas aan
mensen te vragen wat ze willen. De gemiddelde Wmo-consulent neemt aan de keukentafel plaats om ‘de
vraag van de cliënt’ te verhelderen, en die wordt dan keurig in de laptop ingevoerd, maar waarschijnlijk
zou het meer opleveren om drie filmpjes te laten zien van haalbare toekomsten. En daarna pas de
behoefte te peilen. In de advieswereld wordt dat wel ‘behoeftebepalend presenteren’ genoemd: omdat
veel opdrachtgevers niet weten wat ze willen, vertel je ze eerst over drie mogelijke oplossingen, en dan
komt er daarna wel een gesprek op gang over de oplossing die je nog niet hebt laten zien.
Een scherp beeld van de toekomst kan cliënten ook sceptisch maken over het optimisme van hun
hulpverleners. Ik ben ooit gestopt met een opleiding na een voorlichtingsbijeenkomst over ‘wat je met
die opleiding kon worden’; het was bepaald geen aanlokkelijk beeld. Heel vreemd is het niet dat we in
sommige onderwijsvormen veel schoolverlaters hebben …
Het derde beeld dat we nodig hebben om te kunnen willen is de routekaart naar succes: welke wegen
kunnen we bewandelen, welke barrières en verleidingen zullen we tegenkomen, waar liggen mogelijke
doorsteekjes? We kunnen ons ernstig afvragen of de gemiddelde cliënt maar een begin van die kaart in
zijn hoofd kan hebben. Zelfs voor normaal functionerende mensen is het al bijna niet mogelijk om zich
een beeld te vormen van de komende twintig jaar van hun huwelijk of hun werk. Dat wil zeggen, een
expliciet beeld waarover ze kunnen vertellen. De meesten van ons hebben wel impliciete beelden van de
route. Soms zien we beren op de weg, en weten we niet of die honger hebben. Soms sussen we onze
angsten en lopen we zo in de armen van tegenslagen. We nemen belangrijke beslissingen soms tegen
beter weten in. We vertellen ons dat een eigen huis een spaarpotje is, terwijl de kans niet gering is dat
we het ooit met grote verliezen moeten verkopen. Andersom komen we in de hulpverlening veel
cliënten tegen die zelf het gevoel hebben dat ze heel slimme plannetjes hebben bedacht. Mirjam Pools
‘Alle dagen schuld’ staat vol portretten van mensen die denken dat ze een list hebben verzonnen om uit
de schulden te komen, terwijl ze zichzelf alleen maar dieper in de penarie zullen werken. Ze zien een
toekomst voor zich waarin ze die telefoons die ze met een flinke korting hebben verkocht met een leuke
winst gaan doorverkopen. Ze krijgen een andere toekomst dan ze denken te kunnen maken. Ze verkopen
een auto zonder de papieren goed te regelen en zijn heel verrast als er daarna een stapel bekeuringen
op de mat beland voor een auto die ze al lang niet meer in bezit hebben.
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Wie niet in staat is zich beelden van de toekomst te vormen zal onherroepelijk vast
lopen. Dementie is de bekendste, maar zeker niet problematiek die gepaard gaat met
een imagining disorder.21
Vertrouwen op de ‘wil’ van de cliënt als motor voor verandering is een hachelijke zaak is, omdat we niet
er niet zeker van kunnen zijn dat een cliënt voldoende zicht heeft op de toekomst om te willen. Als dat
zicht er wel is, moeten we er natuurlijk gebruik van maken. Maar bij mensen die ‘geen toekomst zien’
kunnen we ook geen intrinsieke motivatie verwachten. Zoals Hans van Mierlo eens zei: “Willen moet je
ook maar kunnen”.

d. Onmacht
“Waar een wil is is een weg”, houden we onszelf en onze cliënten vaak voor. Dat mag waar zijn, maar die
weg gaat soms over grote hindernissen en langs grote gevaren. We zagen al dat er grote groepen
cliënten zijn waarvoor willen moeilijk is omdat ze zich geen beeld kunnen vormen van wat er aan het
eind van de weg voor ze in het verschiet ligt.
In 2b stonden we stil bij ‘zelfregulatie’ en ‘zelfspraak’. Ik plaatste kanttekeningen bij de ‘schizofrene’
opdracht aan cliënten om met zichzelf in gesprek te gaan. Ik stelde dat we impliciet uit gaan van het
‘homunculus’-model door te doen alsof we een knip kunnen maken tussen het beschouwende ik en het
beschouwde ik. Dat we daarbij ook nog doen alsof dit beschouwende ik altijd ‘de verstandigste’ is leek
mij geen basis voor effectieve hulpverlening.
Filosofen die zich met het homunculus-model bezighouden geven aan dat we in een oneindige regressie
terecht komen als we doen of het beschouwende ik ook nog weer naar zichzelf kan kijken. Dat is niet
alleen een theoretisch problemen, en het houdt ook niet op bij ‘beschouwen’. Hoe vaak zeggen
professionals niet tegen een cliënt of leerling dat hij zichzelf een schop onder de kont moet geven? Maar
met welk been doe je dat precies? De opvatting dat motivatie uit jezelf komt is net zo’n regressieve
redenering als de gedachte dat je kan ontdekken ‘hoe je naar jezelf kijkt’. Kijk maar mee. Als Jan op
niveau 1 een luie donder is, zou Jan op niveau 2 zichzelf ‘een schop’ moeten geven. Daarvoor moet Jan
op niveau 3 tegen zijn been vertellen, dat Jan 1 een schop verdient. Maar dan moet ergens in de geest
Jan 4 tegen Jan 3 zeggen Jan 1 een luie donder is.
Als docent kies ik altijd voor het standpunt dat motivatie altijd van buiten komt. Je kunt geen vuur
aansteken zonder vuur. Mijn meest gemotiveerde studenten zijn meestal de meest ‘begenadigde’
studenten, ze groeiden op in een omgeving waar ze uitgedaagd werden en hebben leren kijken naar
kansen. Soms is frustratie over tegenslagen een bron van energie, maar ook dan is de tegenslag ‘van
buiten’ gekomen en heeft de student blijkbaar ooit de middelen aangereikt gekregen om aan de slag te
gaan met tegenslag. Je kunt het iemand nauwelijks aanrekenen als hij of zij niet gemotiveerd is.22 Je kunt
21

Er was eens een therapeut die kinderen met suïcidale gedachten bang maakte voor de dood. Zijn aanpak was
omstreden, maar de gedachte erachter is wel interessant. De dood lijkt aantrekkelijk als je je een beeld vormt van
rust en vrede. Maar als we er een ander plaatje van schetsen, is de verleiding dan nog steeds aanwezig?
22
Kijk alleen al naar het werkwoord ‘motiveren’. Je motiveert ‘iemand’. Jezelf motiveren kan wel, maar het is best
ingewikkeld om te begrijpen waarom de ene mens een (zelf)motivator in zich heeft en een ander niet.
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wel werken aan een dynamisch proces, waarin je zorgt voor voldoende ‘brandstof’ om kleine vlammetjes
te versterken. Daarbij moet de docent zich zelf ook laten aansteken door studenten.
Dat ik in de vorige paragraaf zoveel aandacht besteedde aan het belang van toekomstbeelden komt
mede voort uit de gedachte dat hulpverleners – en docenten – juist daar heel veel toe te voegen hebben.
Hulp verlenen is vaak, aan mensen laten zien dat er een toekomst is, ook als ze die zelf niet zien.
Leerlingen en studenten zet je in beweging door ze te laten zien wat ze op die manier kunnen bereiken.
Of je geeft ze plezier in het bewegen zelf.
Maar ook als er geen sprake is van één van de twee tot nu toe beschreven ‘beeldstoornissen’ (nl. de
imaging disorder en de imagining disorder) is het maar zeer de vraag of wel-willende cliënten bij machte
zijn om hun leven op de rit te krijgen. De derde ‘stoornis’ die ik wil beschrijven is de impact disorder. Je
weet wat je wil, maar de dingen die je kan leiden niet tot de gewenste resultaten. Als we toch bezig zijn
met nieuwe labels verzinnen, kunnen we twee varianten van de impact disorder onderscheiden: de
internal impact disorder (ons ‘mannetje’ kan de andere krachten in zichzelf niet de baas) en de external
impact disorder: de cliënt is niet opgewassen tegen omgevingsfactoren. Je zou kunnen volhouden dat we
bezig zijn met blaming the victim als we deze problemen een ‘disorder’ noemen: er zijn namelijk
tegenstanders die sterker zijn dan ons. In onszelf, of daarbuiten. Maar toch, in de context van de
hulpverlening moeten we aan de slag met de cliënt die niet in staat is om voldoende tegengas te bieden
tegen verstorende krachten. Dus houden we het woord ‘stoornis’ nog maar even vast. 23
Interne strijd
Om het falen van zelfregulatie te begrijpen moeten we meer begrijpen van de ‘boze’ krachten in het
innerlijk van de cliënt en in diens omgeving. In paragraaf 2.b zagen we, dat er ‘in’ de cliënt een grote
strijd kan woeden tussen allerlei driften, dromen en denkbeelden. Volgens het homunculusmodel doen
we of het meest verstandige van die ‘ikken’ het overzicht houdt, de lijntjes uitzet en zich laat zien in
gesprekken met de hulpverlener. Bij veel mensen zal dat ook min of meer het geval zijn, ze hebben
inzicht in hun persoonlijkheid en zijn in staat tot een vorm van zelfregulatie. Soms komt dat, doordat hun
‘mannetje’ zo sterk is. Goede hulpverleners kunnen dit mannetje in veel gevallen ook nog eens
‘empoweren’. De dwerg is dan Master van de dommekrachten in lichaam, ziel en geest. Het kan ook een
kwestie van geluk zijn dat andere delen van de persoonlijkheid niet zoveel amok maken. We mogen doen
alsof mensen vooral van elkaar verschillen in hun regulerende vermogens, maar het is waarschijnlijker
dat de één veel minder sterke tegenkrachten te overwinnen heeft dan een ander. Als ik zie hoeveel
weinig controle ik heb over mijn kleine onhebbelijkheden, dan mag ik mij niet aanmatigen dat het door
mijn innerlijke kracht komt dat ik niet verslaafd ben aan geniepige verleiders als alcohol of gokken. Als ik
zie hoe ik al uit balans kan raken door een nare droom, dan snap ik hoe moeilijk het is om op koers te
blijven als je een vreselijke jeugd hebt gehad. We moeten niet doen of de mate van zelfregulering het
verschil bepaalt tussen ‘normale’ en ‘zieke’ mensen; de eerste groep heeft waarschijnlijk gewoon minder
te reguleren dan een ander. Normale mensen zijn scheidsrechter bij de F-pupillen, ‘zieke’ mensen
moeten gewapende hooligans uit elkaar houden.
23

Ter herinnering, in het voorwoord geef ik aan dat deze labels vooral gezien moeten worden als ladders om
bovenop het probleem te kunnen klimmen. Als ze daarna niet meer nodig zijn kunnen we iets anders verzinnen.
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Zo bezien is er heel wat voor te zeggen om mensen in mentaal oorlogsgebied veel actiever bij te staan.
We moeten ze niet ‘leren vechten’ als ze toch niet kunnen winnen. Als het ‘mannetje’ het onderspit gaat
delven kunnen we beter lief zijn voor de stille krachten in onze cliënt, en hard voor de verleiders die aan
hun vreten. Deze cliënten hebben geen coach nodig, maar een bondgenoot die bereid is mee te vechten.
Vaak zal dat een vorm van chemische oorlogsvoering zijn. We gebruiken medicijnen om boze elementen
te verlammen of zorgen dat het goede ik door gezonde voeding in zijn kracht komt te staan.
Externe vijanden
Datzelfde geldt voor de tegenkrachten in de omgeving van de cliënt. Het nu populaire zorgmodel schrijft
voor dat we de omgeving van de cliënt als bron van kracht zien; maar sommige cliënten moeten zich juist
leren wapenen tegen negatieve elementen in hun omgeving. En als ze die strijd nooit zullen winnen, is er
veel voor te zeggen om te investeren in ‘peer repression’: het aanpakken van de peers die verkeerd
gedrag stimuleren of in stand houden. Ik las ergens dat de beste manier om te voorkomen dat jonge
jongens hun oudere broer achterna gaan op het criminele pad is, het boze voorbeeld een tijdje achter
slot en grendel te zetten. Pas dan komt er ruimte om met het wel-willende deel van het gezin aan het
werk te gaan. In de bijlage is te lezen24, dat wat een cliënt ‘denkt te weten’ mede gebaseerd is op wat in
de familiaire ‘matrix’ als normaal wordt bestempeld. Het is niet alleen moeilijk om feitelijk te stoppen
met drinken als al je vrienden daarmee doorgaan; het is al bijna onmogelijk om te weten dat je veel
drinkt als iedereen in je omgeving dat normaal vindt.
Een bijzondere vorm van externe onmacht is de onmacht tegenover instituties. Veel instituties werken
uitstekend voor een meerderheid van de Nederlanders maar hebben weinig positiefs te bieden aan de
outsiders. De Nederlandse volkshuisvesting is geweldig voor wie ‘binnen’ is, maar heeft geen oplossingen
voor grote groepen mensen die toch al geen gemakkelijk leven hebben. Zo zijn in de meeste gemeenten
de urgentieregels zo opgesteld dat gezinnen met kinderen er nauwelijks iets aan hebben.
Van der Stel vraagt zich in zijn boek af, waarom we zo weinig vooruitgang boeken in het terugdringen
van het aantal mensen met psychische klachten. Met name de hardnekkige behoefte aan jeugdzorg
frustreert hem (en veel anderen). Ik heb in eerdere publicaties het vermoeden uitgesproken dat de
steeds dominantere leerplicht meegenomen zou moeten worden in de vraag, waarom zoveel jongeren
probleemgedrag vertonen. Het is nog niet zo lang geleden dat 14-jarigen die de schoolbanken te hard
vonden ervoor mochten kiezen om ze te verlaten. Nu school een ‘no-way-out-system’ is geworden – dat
voor iedereen zichtbaar ook nog eens vergeet om jongeren de dingen te leren die je in de moderne tijd
nodig hebt, maar ze wel dwingt om leerstof tot zich te nemen zoals die in 1880 als waardevol werd
gezien – is het onvermijdelijk dat de clash tussen nature en nurture zich in het hoofd van kinderen
voltrekt. Als je de hele dag niet normale dingen moet doen is de kans op ernstige psychische schade niet
denkbeeldig25. Sociaal werkers moeten snappen wat ‘force fed education’ met kinderen en volwassenen
kan doen. Het is ondoenlijk voor de jongeren in kwestie om zichzelf afdoende te wapenen tegen
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Nl. bij het bespreken van de consensus- en communicatietheorie van de waarheid en de paradigmatheorie van
Kuhn.
25
Ik vermoed, dat onderzoek naar de correlatie tussen eetstoornissen en schoolklimaat wel eens heel veel nieuwe
inzichten zou kunnen opleveren.
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dergelijke onderdrukkende systemen. Wat ze nodig hebben, zijn hulpverleners die als huursoldaat het
gevecht aangaan dat de cliënt zelf nooit zal winnen.
Ook een ‘willige’ cliënt kan niet altijd winnen van onwillige systemen en van onwillige driften. Veel
cliënten beseffen zich dat terdege. De hulpverlenersgemeenschap heeft best een punt, als ze denken dat
het bevorderen van besef een groot deel van hun cliënten helpt om grip op hun leven te krijgen. Maar
besef van onmacht helpt je alleen verder, als je zeker weet dat er mensen zijn die aan jouw kant staan en
je helpen de gevechten te winnen waar jij de kracht niet voor hebt.
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4. De tussenstand: Waar zorg tekort schiet
Het eerste deel van dit essay plaatste vraagtekens bij de dominante visie in de sociale sector, die stelt
dat mensen zelf inzicht moeten hebben in hun omstandigheden en in hun persoonlijkheid om van
daaruit te kunnen bepalen wat ze willen bereiken en wat ze daarvoor gaan doen. In grote delen van het
sociale domein worden daarmee voor grote delen van de doelgroepen prima resultaten bereikt. Ik wil
niet beweren dat deze zorg altijd en overal tekortschiet, maar we zouden meer moeten willen weten
over de mensen waarvoor het huidige begeleidingsaanbod ontoereikend is. Ik stelde voor om te spreken
over een derde groep cliënten, die niet kan beschikken over het inzicht dat nodig is voor zelfregie en
zelfregulatie.
Ik had een woord nodig om de dominante zorgvisie in te vangen. Er is de laatste tijd al veel geschreven
over de zorg die nodig wordt als het niet meer lukt met zelfregie. Daarvoor is het woord bemoeizorg
bedacht. Naar analogie daarvan kwam ik voor alle andere vormen van zorg op de term besefzorg: zorg
aan mensen die beseffen dat ze een probleem hebben waar ze – door hun persoonlijke stijl te
veranderen – mee om kunnen leren gaan. Het is niet het mooiste woord, en het benoemt slechts één
aspect, maar wel een aspect dat herkenbaar is in de meest uiteenlopende methodieken die op dit
moment worden toegepast. Dus: besefzorg. In de literatuur over psychosociale hulpverlening en in de
opleidingen tot sociaal werker krijgt het ‘bouwen op besef’ een sterk normatieve lading. Het is ‘moreel
juist’ om de verantwoordelijkheid voor het eigen herstel niet over te nemen, maar te laten berusten bij
de cliënt (die in dat denken ook eigenlijk niet eens cliënt genoemd zou mogen worden). 26 Het is met
andere woorden een kwestie van ethiek.
Ik ben zelf altijd minder geboeid geweest door de ethiek dan door een andere discipline van de filosofie,
nl. de kentheorie (met uitstapjes naar filosofie en psychologie van de waarneming, argumentatieleer en
logica, wetenschapsfilosofie). Vanuit die vakgebieden ben ik me gaan interesseren in processen rond
beeldvorming. Ieder mens is geneigd te denken dat hij een ‘foto’ van de werkelijkheid kan maken die een
eerlijk beeld geeft van wat er ‘echt’ aan de hand is. Maar we kunnen ons kenvermogen beter vergelijken
met de impressionistische schilder, die in een snelle schets vastlegt hoe de werkelijkheid door hem
beleefd en gewaardeerd is. De kern van mijn analyse van de besefzorg komt voort uit de gedachte dat
het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat mensen een samenhangend beeld van de werkelijkheid
hebben. Vaak is dat beeld helemaal niet zo samenhangend. En zelfs als het dat wel is kan dat een beeld
met weinig realiteitszin is. Dat geldt voor normale mensen (die bijvoorbeeld een huis kopen op twee
inkomens, terwijl hun relatie al wankel is). Het geldt voor goed opgeleide mensen (zo is het slecht
gesteld met de realiteitszin van economen, en zijn er goede redenen om sterk te twijfelen aan die van
beslissers en opleiders in het sociale domein).
Waarom zouden we dan doen alsof mensen die ‘in de penarie’ zitten zich wel een samenhangend beeld
van de werkelijkheid kunnen vormen? Juist bij die laatste groep zou bij beleidsmakers een alarmbel
26

Ik heb in dit essay niet al teveel stil gestaan bij de herkomst van die overtuiging. Voor wie daarin geïnteresseerd
is, heb ik nog een nooit gepubliceerd stuk liggen over de wijze waarop het huidige denken over zorg en welzijn is
geworteld in de Frankfurter Schule. Het is beschikbaar voor wie ernaar vraagt.
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moeten afgaan. Behoefte aan hulp is best een goede indicatie van problemen met beeldvorming.
Doordat mensen problemen hebben ‘zien ze het niet meer zo scherp’, of ze krijgen problemen doordat
ze geen goed beeld van hun omgeving en hun mogelijkheden hebben. Dat geldt niet één op één, maar
het is geen gekke vuistregel om te veronderstellen dat een flink deel van de hulpvragers het niet
helemaal zo goed meer weet. Er zijn verschillende zeer veel voorkomende aandoeningen waarbij een
probleem met beeldvorming oorzaak of symptoom is: dementie, depressie, angststoornissen,
persoonlijkheidsstoornissen. Zo bekeken is het geen wonder dat toonaangevende instituten vraagtekens
zetten bij het zelfsturend vermogen van veel cliënten. Ik heb voorgesteld om problemen met het vormen
van een beeld van de werkelijkheid te labelen als een imaging disorder. Niet om een nieuw hoofdstuk
aan de DSM te kunnen toevoegen, maar om onszelf in staat te stellen vormen van hulpverlening te
ontwerpen die wel werken voor de derde groep.
Volgens de doctrines van de besefzorg is er alleen hoop op verandering voor mensen die weten waar ze
staan en waar ze heen willen: je kunt alleen veranderen als je dat zelf wilt. In het tweede deel zullen we
kunnen vaststellen dat er ook hoop voor je is als je niet de kracht hebt om te willen. En dat is maar goed
ook, want willen is geen optie voor veel cliënten uit de derde groep. Net zoals veel mensen niet in staat
zijn om het heden te begrijpen, zijn er mensen die het niet voor elkaar krijgen om zich een realistisch
beeld van hun toekomst te vormen. Ik noemde dat de imagining disorder. Ik heb geprobeerd
aannemelijk te maken dat ‘willen’ het resultaat is van een vergelijking tussen twee toekomstbeelden. Je
kunt alleen willen als je helder hebt waar je uitkomt als je niets verandert (de gekregen toekomst) èn als
je je een beeld kan vormen van een alternatieve eindbestemming die bereikbaar wordt als je je gedrag
wel verandert. Veel motivatieproblemen zijn terug te voeren op zwakke beeldvorming over je
toekomsten. Daar komt nog bij, dat je alleen kunt naar je wenselijke toekomst kunt reizen als je in staat
bent een route te kiezen in een landschap vol bedreigingen, verleidingen en hindernissen.
Een aanzienlijk deel van de hulpvragen komt van mensen die geen samenhangend en realistisch beeld
hebben van hun omgeving, hun innerlijk, hun toekomsten en de routes daarnaartoe. Ze lopen verloren in
een zorgwereld die ze steeds maar weer vraagt wat ze voelen, willen en kunnen. Hun naasten – en het
betere deel van de hulpverleners – ziet met lede ogen aan hoe het wachten op een gearticuleerde
hulpvraag gepaard gaat met een verslechtering van de situatie. Ze weten dat er ooit een fase aanbreekt
waarin bemoeizorg onvermijdelijk is.
Ik zal nu nog een aantal pagina’s wijden aan gedachten over oplossingen voor het schemergebied tussen
‘beseffen’ en ‘bemoeien’. In dat schemergebied bevinden zich minstens enkele honderdduizenden
Nederlanders. Die lijken niet allemaal op elkaar en kunnen ook nooit allemaal op dezelfde manier
geholpen worden. Verstandige en gevoelige hulpverleners weten er echt wel raad mee, maar dan
moeten ze zich gelegitimeerd voelen om hardop na te denken over de vraag, hoe je de cliënt het beste
helpt, zelfs als die daar zelf andere beelden bij zegt te hebben.
Er is geen recept voor het type zorg dat in dat schemergebied nodig is, maar we kunnen wel ideeën
uitwisselen en uitwerken over werkzame ingrediënten van een aanpak voor de problemen van mensen
die het zelf niet snappen.
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5. Zeker weten dat het niet gaat lukken
Ik begon dit boekje met het voorbeeld van de man die hulp vroeg nadat hij ruzie kreeg met zijn
stofzuiger. Ik vertelde dat het me verbaasde, hoe eenstemmig studenten me al wisten te vertellen dat
‘het zelf doen’ altijd beter is dan ‘geholpen worden’. Dat is – in de opleiding tot hulpverlening – op zijn
minst bijzonder. We stelden vast, dat we het zeer waardevolle principe van zelfbeschikking vrij plat
hebben doorvertaald in methodieken waarmee elke cliënt moet worden moet worden ondersteund.
Ik heb nog niet verteld hoe de les verder ging. In het tweede deel ging het niet meer over de stofzuiger
en hulp in de huishouding, maar op het door de hulpverlener wèl aangeboden ‘zorg’: een gesprek.27 In
het filmpje zien we direct na de scene met de stofzuiger het gezicht van een hulpverlener die praat tegen
de cliënt. In de les gingen we daarop door. Zijn er ook ‘mijnheren’ die als een berg opzien tegen dit soort
gesprekken, en die daar mogelijk ook nog goede redenen voor hebben? Als mijnheer inderdaad
mantelzorger is, heeft-ie hier dan wel tijd voor? Als de stofzuiger kapot is, zou die zich dan misschien
afvragen waarom het geld voor een goede stofzuiger aan pratende professionals moet worden
uitgegeven? En als mijnheer depressief is, weten we dan zeker dat het hem helpt om zijn situatie te
bespreken en over zijn toekomst na te denken? Als mijnheer onzeker is over zijn opleiding, zijn sociale
klasse, zijn autonomie, zou hij zich dan prettig voelen in een gesprek met iemand die beter geschoold is,
meer geld heeft en meer macht? Het is niet onwaarschijnlijk dat de hulpverlener zich zelf niet realiseert
hoezeer klasse en macht met elkaar verweven zijn.
Het zijn geen zwart-witte discussies. Geen vragen die je met ja of nee beantwoordt. En er is nooit een
antwoord ‘voor eens en altijd’. Goede hulpverlening is altijd ‘op maat en op tijd’. Dat weet elke
professional en elke beleidsmaker. En toch. Dat studenten na vijf weken onderwijs zo eensgezind dat ene
antwoord geven baart me wel zorgen. Want blijkbaar hebben we ze dan de indruk gegeven dat dit het
enige juiste antwoord is. We hebben ze het Landelijk opleidingsdocument laten lezen, met die zin die ik
in paragraaf 0 citeerde: “terughoudender dan voorheen in directe hulpverlening en dienstverlening.” En
ze geloven het, op onze blauwe ogen.

a. Als praten niet helpt …
Vaak is het de aanbieder die de keuzes maakt. Het assortiment van veel organisaties niet voorziet in doediensten, maar er is altijd tijd voor een praatje.
Het zou kunnen dat het gesprek zo dominant is in het aanbod van veel organisaties omdat zij geloven dat
het het beste voor de cliënt is als die de doe-dingen zelf doet. Misschien voelen Hbo-geschoolde
professionals zich ook wel ‘te goed’ voor een stofdoek, of vindt de betalende opdrachtgever ze ‘te duur’.
Het is opvallend, dat in tv-hulpprogramma’s als ‘Een dubbeltje op zijn kant’ vaak wel gekozen wordt voor
een combinatie van praktische hulp en coaching. Er komt eens iemand langs om alle bonnetjes in een
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In mijn columns mag ik graag de provocerende term ‘tekstverlening’ gebruiken.
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map te doen en de kasten opnieuw in te richten, en daarna kunnen we - in een schoon huis - praten.
Eerst opruimen, en dan zien we wel verder.
In de zorg zoals die door sociale professionals als wijkteammedewerkers of coaches (bij voorbeeld de
demental coach) wordt gegeven wordt het gesprek vaak gezien als de eerste stap. Volgens de eerder
aangehaalde regulatieve cyclus moet er eerst een analyse gemaakt worden. Daarin moet de cliënt de
ruimte krijgen om te zeggen wat-ie wil28, en daarna kan de hulpverlening starten of leert de cliënt hoe hij
het zonder hulp kan.
Analyse = gesprek. De ‘diagnostische’ fase bestaat bijna altijd voor het grootste deel uit gesprekken. We
stellen ons te weinig de vraag, of zo’n verbale start wel voor iedereen werkt. Praten helpt heel vaak wel,
en soms niet echt, en soms maakt het problemen groter. In retrospectief denk ik, dat mijn moeder juist
door al die vage, voor haar onbegrijpelijke gesprekken het vertrouwen in hulpverleners verloor. Ze
herkende zich niet in de diagnose die de specialist had gesteld en was volledig ontdaan door de manier
waarop de uitslag van het onderzoek aan haar werd gepresenteerd. ‘Besef’ kan een zegen zijn, maar ook
een vloek. Als haar eerste contacten met hulpverleners hadden bestaan uit samen schilderen, kleding
maken of koken was ze veel minder bang geweest voor wat komen ging dan nu de ene na de andere
tekstverlener langs de deur kwam.29
Van primatoloog Frans de Waal kunnen we leren, dat het waarnemen van gedrag van wezens vaak veel
betrouwbaarder informatie oplevert dan het vraaggesprek; en hoe kan je nu beter cliënten waarnemen
dan door samen met ze te werken aan een schoon huis? Als je bang bent voor ‘consumptief’ gedrag wil
je eerst toch even aanschouwen of mijnheer inderdaad de hele dag op de bank ligt te hangen? Er is dus
heel veel voor te zeggen om een langer traject te starten met ‘doen’. Zeker waar we te maken hebben
met mensen die ‘uit balans’ zijn door een teveel aan draaglast is het raadzaam om eerst maar eens wat
dozen van de kar te halen. Pas na het ‘meedraaien’ kan ook de vraag worden beantwoord of tijdelijke
ondersteuning volstaat. Kan de cliënt ‘leren wat nodig is’, en is dat de moeite waard, of is het beter om
door duurzame begeleiding ruimte te maken voor meer relevante groeiprocessen? Of zal de
hulpbehoevendheid van de cliënt alleen maar groter worden in de komende jaren?
En ook als we wel kiezen voor het gesprek, zouden we ons moeten afvragen of dat altijd vooral een
‘vraagverhelderend’ gesprek moet zijn. Studenten leren nauwelijks hoe ze andere soorten gesprekken
kunnen voeren: een slecht-nieuwsgesprek, of een voorlichtingsgesprek over verschillende opties, of een
toekomstverhelderingsgesprek, of een ‘bent-u-eigenlijk-wel-wilsbekwaam’gesprek, of een ‘zullen-weeven-oefenen-hoe-je-de-buren-groet’-gesprek. In paragraaf 3 zagen we, hoe bedreigend de vraag ‘wat
wilt u?’ kan zijn voor doelgroepen die niet kunnen weten wat ze willen. We hebben het dan nog niet
eens over de machtsongelijkheid tussen hulpvrager en hulpverlener, die in veel gevallen zowel coach als
beoordelaar is en veel directere lijntjes naar collega’s en gezagsdragers heeft dan de hulpvrager30. En
dan is er nog de grote groep onpraatbare cliënten: taal is niet their weapon of choice. Ze voelen zich in
28

Of eigenlijk, te zeggen wat-ie denkt dat-ie wil
Ik noemde al de film ‘Emma wil leven’. Bij mij blijft knagen dat zoveel tijd is verdaan met praten. Dachten de
hulpverleners echt dat dat zou helpen?
30
Zie daarover dit artikel: https://www.socialevraagstukken.nl/hulpverlenen-of-handhaven-dilemma-voorwijkteamwerker/
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de spreekkamer als een tennisser die een paar dartpijltjes in de hand geduwd krijgt door Van Barneveld
of Van Gerwen: moge de beste winnen.31
Soms kan het beter zonder praten. Soms kan praten ook later in het proces. Eerst maar eens even samen
opruimen. Zorgen dat de ijskast is gevuld en er een pannetje op het vuur staat. Zorgen dat de kinderen
lekker aan het spelen zijn. Laten zien hoe het kan. En ondertussen – bijna stiekem – kijken wat er nodig is
om het ook in de toekomst vol te houden.

b. Het vaststellen van beeld-stoornissen
Hulpverleners kunnen ook in het huidige stelsel al beschikken over instrumenten waarmee de regie kan
worden overgenomen van mensen die een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. Er zijn
mogelijkheden voor bemoeizorg en gedwongen behandeling. Die zijn vaak heel ingrijpend voor alle
betrokkenen. De juridische bescherming van cliënten is goed geregeld, al kunnen zich altijd situaties
voordoen waarin de regels tekort schieten of verkeerd worden toegepast. Er zijn flinke drempels om
deze maatregelen in te zetten, ook omdat ze soms onomkeerbaar zijn, zoals een verklaring van
wilsonbekwaamheid.
Bij de groep waarover we het in dit boekje hebben is een verklaring van wilsonbekwaamheid een te
zwaar middel. De cliënten in kwestie zijn (nog) geen gevaar voor zichzelf en hun omgeving. Maar dat
betekent niet, dat hulpverleners en familie verwachten dat zelfsturing een groot succes gaat worden.
Omdat een gestoord beeld een goede voorspeller is van een verergering van problemen in de toekomst,
zou het prettig zijn als er een min of meer ‘harde’ diagnose gesteld kan worden van de disorders die ik in
dit boekje beschreef. Ik vat daarvoor nog kort samen waarom we moeten erkennen dat niet elke cliënt in
staat is zich een goed beeld te vormen van zijn heden en zijn toekomst. Soms kunnen mensen daarbij
geholpen worden, maar er zijn ook mensen waarbij het ‘in de war raken’ juist alles te maken heeft met
het verminderde vermogen om de werkelijkheid onder ogen te zien. Als we ‘nu al’ zeker weten dat onze
cliënt of naaste een vertekend beeld heeft, kunnen we beter ‘vanaf nu’ kiezen voor methoden waarmee
ook resultaten geboekt kunnen worden met cliënten zonder beeld.
In hoofdstuk 2 hebben we gezien hoe groot de groep is die geen samenhangend beeld van de
werkelijkheid heeft en een vertekend beeld van het eigen functioneren. In het hoofdstuk daarna heb ik
betoogd, dat we weinig mogelijkheden hebben om iemands ‘binnenbeeld’ te valideren, maar wel in staat
zijn iemands beelden van de buitenwereld te vergelijken met de buitenwereld zoals wij die zien. Hoe zit
het met de sensorische vermogens van de cliënt: wat ziet, hoort, ruikt en voelt-ie? Heeft hij de
31

Na de ‘gesproken’ onderzoeksfase, zal gespreksvoering ook in de behandelfase meestal een hoofdbestanddeel
van de professionele inzet zijn. De cliënt die het zonder praktische hulp moet zien te regelen komt vaak nog wel in
aanmerking voor enkele begeleidingsgesprekken. De cliënt waarbij is vastgesteld dat hij het niet zelf kan zal vaak
een traject starten waarin gesprekken de belangrijkste interventie zijn (gesprekken met een psycholoog,
motiverende gespreksvoering, coaching). Ook in een methodiek als ‘Oplossingsgericht werken’ bestaat het werken
voornamelijk uit praten en luisteren (althans aan de zijde van de professional, het oplossen moet de cliënt zelf
doen). Wie in de war raakt moet daar meestal over praten. Pas als dat niet geholpen heeft komen andere ingrepen
in beeld. En zelfs als er voor non-verbale technieken wordt gekozen, zoals creatieve opdrachten, komt er altijd
weer een moment waarop besproken moet worden wat eerder al getoond was in het kunstwerk.
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mogelijkheid om informatie op te slaan in een werkgeheugen? Lukt het hem om ‘coherente’ beelden te
creëren uit die informatie? Zijn er aanwijzingen dat de cliënt fabuleert? Zijn er bepaalde patronen in de
wijze waarop resultaten worden toegeschreven aan gebeurtenissen? Wordt de eigen bijdrage aan
successen en falen overdreven of onderschat?
Het vaststellen van problemen met het buitenbeeld is lastig, maar niet onmogelijk. Of iemands beeld van
zijn innerlijk klopt kunnen we nauwelijks controleren. In gesprekken met verstandige mensen (bijv. bij de
coaching van studenten) komt het regelmatig voor dat je het ‘beschouwende ik’ kan tegenspreken en
daarmee een discussie kan uitlokken. “Jij noemt je zelf lui, maar je hebt toch hard gewerkt aan dat
werkstuk?” Maar de ruimte en de vaardigheden voor het bijstellen van binnenbeelden is niet altijd
aanwezig. In ‘de derde groep’ komt het vaak voor dat iemand een beeld van zichzelf heeft gecreëerd dat
weinig te maken heeft met de werkelijkheid daarbinnen. Het heeft dan niet zoveel zin om dat beeld als
fundament voor verandering te gebruiken, en je kunt de cliënt ook niet duidelijk maken dat hij zichzelf
onrecht doet met het beeld dat hij heeft.
Dit zijn echte vragen, waarop altijd een genuanceerd antwoord mogelijk is. We zullen zelden tot de
conclusie komen dat de cliënt er helemaal niets van snapt. Maar vaak genoeg zijn er harde aanwijzingen
dat er veel mis is met de beelden die hij heeft van zijn omgeving. Het is dan gewoon niet verstandig om
te doen of de cliënt zijn situatie begrijpt.
In hoofdstuk 3 keken we vervolgens naar de wijze waarop een cliënt naar zijn toekomst kijkt. Eigenlijk
mogen we dat niet ‘kijken’ noemen, want het is een denkproces waarbij we informatie over het heden
vertalen in een beeld van de toekomst-als-we-niets doen. Hulpverleners en familie komen vaak tot
andere beelden van de toekomst dan de cliënt zelf. Natuurlijk moeten ze altijd terughoudend zijn in hun
oordeel, maar soms is het zonneklaar dat de cliënt echt een volkomen vertekend beeld heeft van zijn
mogelijkheden. . “Als je vader de financiën niet meer kan regelen (gekregen toekomst) ga ik dat wel zelf
doen (geplande toekomst)”, zei mijn moeder eens, in een stadium waarin ze al geen ansichtkaart meer
kon versturen omdat ze het verschil tussen een postcode en telefoonnummer niet meer wist. Wij
(familie en begeleiders) hadden een heel ander plaatje van de meest waarschijnlijke toekomst: een
hopeloze financiële administratie, deurwaarders aan de deur en/of uitbuiting door malafide handelaren.
Ons plaatje kwam helemaal uit, niet dat van mijn moeder. Net zoals we konden voorspellen dat ze op
een kwade nacht zou worden opgehaald door een crisisdienst en nooit meer naar haar eigen huis zou
terugkeren.
Het zou in zulke gevallen goed zijn als familie en hulpverleners een gedetailleerde schets te maken van
de mismaakte toekomst die werkelijkheid wordt als de cliënt het mag zeggen. Bij heel wat van de
mensen in de ‘derde groep’ ziet iedereen in zijn omgeving wat er gebeurt als therapie en ondersteuning
wordt geweigerd, medicijnen niet worden ingenomen, slecht wordt gegeten of middelengebruik wordt
voortgezet. Daarna kunnen de betrokkenen zich de vraag stellen, hoe aantrekkelijk de cliënt in kwestie
zelf deze toekomst zou vinden. Hulpverleners en naasten mogen nooit hun beeld van deze toekomst ‘zo
maar’ voor waar worden aannemen, maar het is even onzinnig om ze van tafel te schuiven ‘omdat
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niemand een kristallen bol heeft’. Als direct betrokkenen een gruwelijk toekomstbeeld hebben moeten
ze zichzelf toestaan om daarnaar te handelen.32
Een goed functionerend mens heeft twee toekomstbeelden nodig: de gekregen en de gemaakte
toekomst. Soms schetsen familie en hulpverleners nog een derde plaatje: wat werkelijk gaat gebeuren
als je op deze weg doorgaat. Je zou dit het doembeeld kunnen noemen. Maak de drie toekomstbeelden
inzichtelijk, en leg ze voor aan een paar mensen die er zo neutraal mogelijk naar kunnen kijken. Zorg dat
het cliëntperspectief daarbij goed vertegenwoordigd is. Soms zal daar een ‘bijstuuradvies’ uit komen, en
soms kan worden vastgesteld dat de cliënt inderdaad niet in staat is om zijn toekomst onder ogen te
zien.
De boodschap van dit essay is niet, dat we niet moeten luisteren naar cliënten met een beeldstoornis.
Maar we moeten er wèl rekening mee houden dat de opvattingen van de cliënt over de oorzaken van
zijn problemen en over mogelijke oplossingen niet altijd kunnen worden gebruikt als basis voor de
begeleiding. Soms is het beter om niet te doen wat de cliënt van ons vraagt, of althans, wat ‘het
pratende ik’ van de cliënt zegt te willen. Juist omdat we ons hiermee op heel glad en dun ijs begeven,
moeten we zorgen voor goede procedures die – naar het inzicht van hulpverleners, naasten en outsiders
– rechtvaardigen dat we deze conclusie trekken. We hebben instrumenten nodig waarmee we de
‘beeldkracht’ van cliënten kunnen beoordelen.
Bespreken met de cliënt
Er zullen situaties zijn, waarin problemen met beeldvorming ook met de cliënt zelf kunnen worden
besproken. Mensen die al verschillende keren een psychose hebben gehad kunnen in bepaalde perioden
erkennen dat er iets mis kan gaan met hun realiteitszin en zijn soms bereid in hun goede periode een
verklaring te ondertekenen.33 Maar in andere gevallen levert het de cliënt niets op als hij te horen krijgt
dat hij het niet meer zo scherp ziet. Dat zal hij meestal ook ontkennen, want zijn oordeel over zichzelf en
zijn omgeving komt voort uit de beelden die hijzelf alleen maar als ‘correct’ kan beschouwen. Zie
hiervoor de eerder geciteerde grap over de piramide vol naakte wijven. Het vraagt dan veel moed van
naasten en hulpverleners om andere keuzes te maken (we zullen later zien wat mogelijk is) dan het
‘pratende deel’ van de cliënt zegt te willen.

c. Het vaststellen van impact-stoornissen
De gedachte achter de vorige paragraaf is, dat ‘zelfregie’ veronderstelt dat mensen in staat zijn zich een
betrouwbaar beeld van hun situatie en hun toekomst te vormen. Als er redenen zijn om aan te nemen
dat de cliënt daar niet goed toe in staat is, ligt het niet voor de hand te kiezen voor een hulpverleningsmethodiek die is gebaseerd op zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid.

32

Het is wel verstandig om er ook iemand ‘van afstand’ naar te laten kijken; consensus kan namelijk ook worden
veroorzaakt doordat de mensen die zo eensgezind zijn allemaal deel uit maken van dezelfde ‘disciplinaire matrix’,
en daardoor ook gedeelde dode hoeken hebben. Op een lerarenvergadering van een middelbare school zal niet zo
gauw worden uitgesproken dat een zekere Laura beter kan gaan zeilen dan de Havo afmaken.
33
Ik kom later nog terug op de zgn. ‘zelfbindingsverklaring’.
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Er zijn ook cliënten, waar het met de beeldvorming nog wel goed zit (‘ze weten wat gebeuren moet’)
maar die niet bij machte zijn om de demonen in hun binnenste en boze krachten in hun omgeving te
weerstaan.
In het onderwijs voor de sociale beroepen ligt het accent in deze tweestrijd op het versterken van de
‘goede’ kant van de cliënt. Die moet sterk genoeg worden om zijn demonen te verslaan. Hulpverleners
gaan daarvoor in gesprek met ‘het betere ik’ van de cliënt en proberen die in staat te stellen om te
winnen van de rest. Soms moet de cliënt daarvoor nog leren en oefenen. We noemen dit empowerment.
Ik denk dat we altijd een veel objectievere en bredere analyse van het strijdtoneel moeten maken. Wie
zijn de interne vijanden, en hoe sterk zijn ze? Anorexia-patiënten en –hulpverleners spreken vaak over
De Ziekte die ze opdracht geeft om bepaalde prestaties te verrichten, zoals het behalen van
streefgewichten. Kan je zo’n ziekte ‘platspuiten’ zonder het goede ik aan te tasten? Als ‘de kick van het
afvallen’ een chemische oorzaak heeft, kan je die stoffen dan neutraliseren?
In de hulpverlening aan mensen met psychose-gevoeligheid zien we al een accentverschuiving; er zijn
hulpverleners die alles willen weten over de ‘stemmen’ die de cliënt meent te horen. “Zijn het
mannenstemmen, en klinken ze boos?” Cliënten ervaren het vaak als een enorme steun dat de
hulpverlener niet alleen naast hun goede ik komt staan, maar ook bereid is om te erkennen dat er ‘reële’
vijanden moeten worden overwonnen. Misschien is dat ook de reden voor het succes van
zelfhulpgroepen van alcoholisten: je wilt geholpen worden door mensen die weten tegen welk Beest je
moet vechten.
Deze onderzoeksmethode zou je een foto van het innerlijke strijdtoneel kunnen noemen: welke mix van
persoonlijkheden zit er voor je, en hoe verhouden die zich tot elkaar? Zou het je lukken om het betere ik
in de cliënt op te roepen, en heeft dat betere ik macht over de demonen die moeten worden bestreden?
Soms lukt het – met methoden als motiverende gespreksvoering – om het betere ik aan de macht te
brengen. Maar soms heeft de cliënt meer aan een huursoldaat die zijn kwade ikken onschadelijk maakt:
breng een salade, gooi de whisky weg, breng iemand naar de sportschool. Het is goed denkbaar dat het
juist het destructieve deel van de cliënt is dat zich laat zien in de hulpverlening: het onwillige, verslaafde,
luie ik. Als de hulpverlener zeker weet dat dat andere persoonlijkheidskenmerken daar eigenlijk heel veel
last van hebben, is het volledig gelegitimeerd om niet te doen wat de mondige cliënt vraagt. Als de
femella hulp wil moet de hulpverlener de homunculus het zwijgen opleggen.
Een effectieve behandeling is alleen mogelijk als hulpverleners niet alleen kijken naar de – eventueel te
ontwikkelen – kracht van het dominante ik, maar ook kunnen ‘meten’ hoe sterk de tegenstanders zijn.
Wat maakt games zo geniepig dat je er verslaafd aan kan raken? Misschien moet het accent niet liggen
op zelfregulering (waarbij de hulpverlener het goede zelf ondersteunt) maar op uitschakeling van
tegenstanders.
Professionals in de reclassering vinden het vanzelfsprekend dat ze met hun cliënt kijken naar de interne
en externe factoren die hem van het rechte pad willen afleiden. Mij is niet helemaal duidelijk of ze
daarbij ook scherp in beeld hebben hoe sterk die tegenstanders zijn, en welke coalities die daarbij
sluiten. De verleiding van drugsgebruik wordt te sterk als je vrienden ook gebruiken.
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Of we bij andere groepen cliënten voldoende zicht hebben op de kracht van verleiders vraag ik me af.
Mensen met Alzheimer kunnen geneigd zijn luxegoederen te kopen zonder de consequenties te overzien
(mijn ouders kochten zonder proefrit een camper en waren hun aanbetaling kwijt toen ze snapten dat ze
er helemaal niet meer in konden rijden). Ze kunnen geneigd zijn om ‘zielige’ mensen een slaapplaats aan
te bieden. Of elke hulpverlener in Anorexiaklinieken zicht heeft op de kracht van De Ziekte wordt – ook
door ervaringsdeskundigen – sterk betwijfeld. Ik las het schokkende bericht dat meisjes uit de opvang
ontsnappen om weer terug te gaan naar de man die ze eerder dwong tot prostitutie. Waaraan ontleent
die man zijn macht?
Net zoals naasten en hulpverleners bij elkaar kunnen komen om te bespreken of een cliënt zijn heden en
toekomst ‘in beeld’ heeft, zouden ze met elkaar kunnen praten over de vraag of verwacht mag worden
dat de cliënt de strijd van interne en externe ‘demonen’ en bedreigingen gaat winnen. Ook nu schetsen
ze een beeld van de toekomst. Nu zal die niet zozeer ‘mismaakt’ zijn omdat de cliënt de verkeerde
dingen wil, maar omdat de handelingen die nodig zijn om een goede toekomst te creëren buiten de
macht van de cliënt liggen.
Positief ingestelde mensen zullen het een onprettige ervaring vinden om samen zo’n doembeeld te
schetsen, maar het zal de familie en betrokken hulpverleners ook goed doen om gewoon eerlijk te
bespreken waar hun cliënt zal uitkomen als deze het onmogelijke gaat proberen. Als de cliënt niet bij
machte is om het goede voor elkaar te boksen, kunnen anderen kijken welke invloed ze kunnen
uitoefenen. Niet op de cliënt zelf (informeren, overtuigen, trainen, doorverwijzen) maar op de factoren
die dreigen te winnen.

d. Het oordeel: assistentie gewenst
Naasten van cliënten en betrokken hulpverleners weten vaak al in een vroeg stadium dat degene
waarvoor ze zorgen niet voldoende grip heeft op zijn situatie en niet voldoende zicht op de toekomst. In
het dominante ‘tweedenken’ ben je zelfredzaam tot het tegendeel is bewezen. Pas als het niet meer gaat
is er bemoeizorg. Daardoor kan er in dat vroege stadium nog niet gekozen worden voor de maatregelen
die zouden helpen. De kern van dit essay is, dat vroege signalen van ‘regieproblemen’ direct zouden
moeten worden opgepikt en moeten worden vertaald in een aanpak die past bij de competenties van de
cliënt – en er niet van uit gaat dat elke cliënt de ‘normale’ dingen kan.
Natuurlijk staan deze uitgangspunten op gespannen voet met het ideaal van zelfbeschikking. In de
huidige situatie zullen we dat ideaal pas loslaten als ‘het niet meer anders kan’. Er zijn goede, maar
ingewikkelde procedures waarmee mensen die een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving
wilsonbekwaam verklaard kunnen worden. Het is ook goed dat dit complexe procedures zijn, want het
inperken van iemands recht op zelfbeschikking is een zeer ingrijpende daad34.
Toch ben ik van mening, dat het ook voor cliënten in de ‘derde groep’ belangrijk is dat hulpverleners
ertoe kunnen overgaan een regime van beperkte zelfredzaamheid te starten. Daarvoor moet een oordeel
34

Mede daarom heb ik veel gepubliceerd over de leerplicht, waarin zware machtsmiddelen worden ingezet om
ongevraagd onderwijs aan te bieden in een vorm van ‘gedwongen’ kader. Met soms dramatische gevolgen voor
leerlingen waar het systeem niet bij past.
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over de cliënt worden geveld dat deze zelf misschien niet helemaal zou kunnen begrijpen en accepteren.
Het is een groot moreel dilemma, maar vaak zullen we achter de rug van de cliënt moeten durven
oordelen dat diens beelden van zijn situatie en zijn toekomst onvoldoende sterk zijn om als basis van
zelfsturing en zelfregie te dienen. Dat betekent niet, dat familie en hulpverleners daarna de macht
hebben om de cliënt tot zorggebruik te dwingen, maar het kan wel zijn dat ze ongevraagde
ondersteuning bieden om de resultaten te bereiken die ‘het beste deel van de cliënt’ zelf ook zou willen
bereiken. Het is dan ook geen ‘ontzegging van de rijbevoegdheid’, maar het besluit om een bijrijder te
benoemen die kan bijsturen om veilig aan te komen op de plek waar de cliënt ‘eigenlijk’ naar toe wil. We
zullen straks zien dat zo’n besluit niet perse hoeft te leiden tot harde confrontaties met de cliënt, maar
juist ruimte biedt om die iets meer te bemoederen dan gebruikelijk is bij zelfredzame cliënten.
Ook zo’n verklaring van ‘lichte onbekwaamheid’ moet volgens goede, heldere procedures worden
genomen. Het voert te ver om die procedures nu helemaal uit te werken. We kunnen wel een paar
denkrichtingen benoemen. Bij de uitwerking daarvan komen we ongetwijfeld ingewikkelde humanitaire
en juridische vragen tegen. Maar als een ‘mismaakte toekomst’ dreigt bij mensen die nu in de war
beginnen te raken, dan weten we dat het de moeite meer dan waard is als we vormen van ‘lichte’
overname van regie kunnen ontwerpen. In de procedure is het belangrijk, dat veel ogen kijken naar het
vraagstuk. Ogen van betrokkenen, maar juist ook vreemde ogen, die proberen om zonder al te veel
emotionele betrokkenheid proberen mee te kijken. Die vreemde ogen moeten vooral meekijken naar het
doembeeld: de toekomst van de cliënt als hij doet wat-ie wil of zegt te willen, terwijl niemand verwacht
dat dat gaat lukken.
In de vorige paragrafen schetste ik de context voor een aantal ‘beeld-testen’ die zouden kunnen worden
ontwikkeld om te weten of er sprake is van een imaging disorder of een imagining disorder. Voor het
vaststellen van eventuele impactproblemen zou het goed zijn als hulpverleners en familie een goede
‘kaart’ tekenen waarop de posities van interne en externe verleiders en vijanden zijn vastgelegd, nu en in
de toekomst. Voor wat betreft de interne strijd moeten we zicht hebben op de verschillende aspecten
van de persoon in kwestie: de ‘homunculus’, de ‘femella’, De Ziekte, het Beest, de engeltjes en
duiveltjes. Wie gaat er winnen bij een bepaalde aanpak?
Het zal niet altijd mogelijk en verstandig zijn om de uitkomst van dit onderzoek te bespreken met de
cliënt. Als het besproken wordt, is het heel belangrijk om de juiste boodschap over te brengen. Het zal
sommige cliënten bevrijden als hulpverleners en naasten onder woorden brengen dat het je niet altijd is
aan te rekenen als je het niet meer kan. Als je er met ‘eigen verantwoordelijkheid’ niet uitgekomen bent,
voelt dat vaak als ‘eigen schuld’. Dan is het fijn als de hulpverlener je vertelt dat jij er niets aan kon doen,
en er ook niet in je eentje iets aan hoeft te doen. Maar heel vaak zullen naasten en hulpverleners in
daden duidelijk maken dat ze erkennen dat de last van zelfsturing voor een cliënt te zwaar is. Ze steken
een helpende hand uit de mouwen (en blijven ondertussen goed kijken wat de cliënt prettig vindt). Ze
laten hun hart spreken, of zetten mooie muziek aan.
Natuurlijk zullen veel betrokkenen er een dubbel gevoel bij hebben dat ze achter de rug van de cliënt
hebben besloten om hem of haar extra aandacht te geven. Maar is het niet veel dubbeler om ‘te weinig
te doen’ terwijl je – bijna zeker - weet wat de toekomst gaat brengen?
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6. Een ander aan het stuur
We hebben nu uitgebreid ingezoomd op de groep mensen die – naar het oordeel van naasten en
hulpverleners – niet goed in staat kunnen worden geacht te beslissen over de zorg en ondersteuning die
ze krijgen. Ik heb de lezer een beetje geprovoceerd door hun problemen als ‘stoornis’ te labelen. Het is
nu al mogelijk om gedwongen zorg in te zetten voor mensen die een gevaar voor zichzelf of hun
omgeving vormen. De leden van de ‘derde groep’ waarover we in dit boekje spreken zijn op korte
termijn niet gevaarlijk, maar mensen in hun omgeving hebben sterk het gevoel dat het een kwestie van
tijd is voordat hun naasten zichzelf in problemen hebben gebracht waar ze niet zonder hulp uit zouden
komen. Zo’n label kan dan helpen om al in een vroeg stadium op te schalen naar een ander regime.
In het vorige hoofdstuk heb ik geprobeerd een begin te maken van een ‘diagnostisch kader’ waarmee dit
gevoel geobjectiveerd kan worden. Of genuanceerd, wat de uitkomst van zo’n diagnose kan ook zijn dat
we ons onterecht zorgen maken. Dat diagnostisch kader is natuurlijk niet helemaal nieuw, het is bij het
vaststellen van aandoeningen die gepaard gaan met wanen al lang usance om de oordeelskracht van de
cliënt te testen. De vernieuwing die ik voorstel, is dat we ons veel vaker en bij steeds meer cliënten de
vraag stellen of ze wel een helder beeld hebben. Anders dan ik in opleidingen zie gebeuren zou ik daarbij
meer focussen op het ‘buitenbeeld’; zou ik meer vraagtekens te zetten bij wat iemand ‘in zijn binnenste’
meent waar te nemen als zijn beeld van de buitenwereld al vertekend is. Ik heb ook niet zo’n affiniteit
met termen als ‘willen’ en ‘motivatie’, omdat ik denk dat je pas kunt willen als je beelden hebt.
Het grote verschil in de aanpak die ik voor de derde groep zie t.o.v. de gebruikelijke benadering is, dat de
sleutelpositie die het ‘zelf’ krijgt in de begeleiding van zelfsturende en zelfverantwoordelijke hulpvragers
nu niet meer kan worden gebruikt in de diagnose en aanpak van problemen. Een overspannen
medewerker die zich bij de psycholoog meldt voor een KOP-traject kan vertellen wat er is gebeurd,
beschrijven hoe hij zich daarbij voelde en wat-ie eraan zou willen doen.

Maar bij dementie, psychosegevoeligheid, persoonlijkheidsstoornissen en verslaving is
het ‘zelf’ geen betrouwbare getuige, geen deugdelijke plannenmaker en geen goede
chauffeur langs de valkuilen van het leven. Mensen die deze aandoeningen hebben zijn
niet alleen niet in staat om het zelf te doen, ze kunnen ook een ander niet vertellen waar
die goed aan doet. M.a.w., ze zijn niet in staat tot regie.
Bij deze mensen moeten anderen bepalen hoe we van nu naar later komen. In een post op sociale media
zag ik dat iemand het over een ‘regie-assistent’ had. Zij vond – net als ik – dat wetgeving en
zorgfinanciering het mogelijk moest maken dat naasten van dementerende ouderen het recht hadden
om – ook zonder aanwezigheid van de ouderen zelf – gesprekken met de huisarts te hebben en
beslissingen over de zorg te nemen. Het is een mooi uitgangspunt, maar het houdt de illusie in stand dat
de cliënt in principe zelf de keuzes maakt, daarbij hoogstens gecoacht door iemand met een gezonder
verstand. Bij dementerende ouderen is dat misschien niet zo’n probleem, maar bij cliënten waar een
vorm van herstel mogelijk is heeft het twee grote nadelen als zij de beslissingen moeten nemen over hun
leven terwijl ze daar niet goed toe in staat zijn. Het eerste nadeel is de grote kans op verslechtering van
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hun situatie doordat ze verkeerde keuzes maken waardoor het (veel) slechter afloopt dan nodig is. Het
tweede nadeel is het gevoel van falen dat ontstaat als de cliënt niet kan verantwoorden waarom het nog
steeds niet beter gaat.
Ik denk dat het voor alle betrokkenen bij cliënten uit de derde groep beter is, als we gewoon onder ogen
zien dat het pas goed komt als je het niet zelf hoeft te doen. Er zal iemand de ruimte moeten krijgen om
jou op de goede weg te houden naar de toekomst waar jij (of ‘het beste in jou’) het beste tot je recht
komt. In de autosport en in het luchtverkeer heet zo iemand de ‘navigator’. Hij is niet de stuurman of
piloot, maar degene die het overzicht behoudt over de route. Waar komen we vandaan, waar willen we
heen? Waar kunnen we gebruik maken van gunstige omstandigheden, en waar kunnen we bedreigingen
verwachten?

a. De navigator: sturend volgen
Op dit moment zijn er weinig juridische mogelijkheden om een ander dan de cliënt de lead te geven in
hulpverleningstrajecten. De wet BOPZ, de Jeugdwet en het strafrecht bieden daar mogelijkheden voor
en we kennen allerlei vormen van bewindvoering en voogdij, maar de cliënten uit onze ‘derde groep’
voldoen vaak niet aan de criteria voor gedwongen hulp en zouden ook ernstig geschaad kunnen worden
door de impact van gedwongen behandeling.
Dat is de realiteit van dit moment, maar dat betekent niet dat onze beroepsgemeenschap (uitvoerders,
managers, onderzoekers, opleiders en beleidsmakers) niet in kaart zouden kunnen brengen hoe we
kunnen toewerken naar een nieuwe realiteit, waarin het juridisch mogelijk is en professioneel
uitvoerbaar om bij vastgestelde signalen van gebrek aan inzicht en grip te kiezen voor het inzetten van
een gemandateerde hulpverlener (een professional of een goed begeleide naaste). Zo’n ‘navigator’ zou
open gesprekken moeten kunnen voeren met andere hulpverleners zoals artsen en zou een bijzondere
positie moeten hebben in de privacy-wetgeving (inclusief het beroepsgeheim van artsen). In het vorige
hoofdstuk heb ik voldoende benadrukt dat dit mandaat alleen kan worden verleend na een zorgvuldige
diagnose waarbij – als de cliënt zelf niet in staat is te snappen wat nodig is – ook mensen meekijken die
het cliëntperspectief bewaken. Ik weet dat veel sociaal werkers niet zitten te wachten op nieuwe labels
voor ‘stoornissen’, maar ik vrees dat ingrijpen in de privacy nu eenmaal eenvoudiger is als we stempels
als imaging disorder, imagining disorder en impact disorder kunnen gebruiken. En we hebben het hier
over mensen waarbij privacy effectieve ondersteuning in de weg staat.
Anders dan een voogd of bewindvoerder hoeft de navigator zich naar de cliënt toe helemaal niet
bevoogdend op te stellen. In de advieswereld wordt de uitdrukking ‘sturend volgen’ wel gebruikt. En
anders dan de op zelfsturing gerichte ‘ondersteuner’ zal een navigator zijn cliënt niet steeds bevragen
(zodat de cliënt zich ook niet hoeft te verantwoorden). Er zijn nu al laagdrempelige vormen van
begeleiding die kunnen worden ingezet zodra de cliënt daar ja tegen zegt. Maar de cliënten waarover dit
essay gaat, zullen vaak nee zeggen. Ja vragen van mensen die het niet meer snappen, dat is teveel
gevraagd.
Mijn eigen moeder zei ooit ja tegen het voorstel om aan dagbesteding mee te gaan doen. Niet voor
haarzelf, maar omdat mijn vader (ook) tekenen van dementie vertoonde, en het in mijn vaders belang
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zou zijn als hij daarheen ging, en hij ging alleen als zij meeging. Een beroep op altruïsme werkt soms
beter dan de boodschap dat je zelf ‘niet goed’ bent.
Mijn familie en ik voorzagen al, dat mijn moeder alsnog af zou haken als ze middels een formele brief op
de hoogte gesteld zou worden van het besluit tot plaatsing. We stelden daarom voor dat deze brief niet
naar mijn moeder, maar naar mij gestuurd zou worden. Ik zou hun dan ophalen en de eerste keer (of
keren) meegaan. Helaas meenden de hulpverleners dat dit wettelijk niet was toegestaan (ik heb nooit
kunnen achterhalen of dat juridisch correct was). Mijn moeder kreeg de brief en was witheet over wat
volgens haar weinig minder dan een gedwongen opname was. Noch voor ons, noch voor de afzenders
kwam dat als een verrassing …
Het kan dus voorkomen dat een cliënt op een helder moment inziet dat er iets moet gebeuren, maar na
een paar dagen in de greep van zijn driften raakt. Een voorbeeld daarvan vinden we in het verhaal over
Odysseus en de Sirenen. De held wist dat hij niet bestand zou zijn tegen de lokroep die hem op de
klippen zou jagen, en vroeg zijn mannen daarom om hem aan de mast te binden zodat hij zijn reis naar
huis kon voortzetten. Als zo’n situatie zich voordoet in de hulpverlening zouden professionals en naasten
‘koers moeten kunnen houden’ ook als de cliënt zelf op zijn jawoord terug komt. Dit is al gangbaar in de
psychiatrie, waar een cliënt ‘op een helder moment’ een zelfbindingsovereenkomst aangaat. De wet zegt
daarover, dat de cliënt op het moment van ondertekening wilsbekwaam moet zijn. Alsof het
verzekeringskantoor voor bergbeklimmers boven op de Mont Blanc staat: komt u even hierheen om het
contract te tekenen?
De kunst is, er achter te komen wat iemand wil zonder via het regulerende ‘mannetje’ te hoeven. Als
homunculus nee zegt, maar femella ja, dan kan dat een reden zijn om een aanpak door te zetten. Dat
betekent niet dat iemand dan maar met geweld moet worden meegesleept naar de bijeenkomst waar
een deel van hem niet wil zijn. Soms is het meer een kwestie van anders communiceren.
Vanuit de principes van de besefzorg heeft alleen de cliënt (of eigenlijk, diens pratende deel) het recht
om te beslissen over een behandeling. In mijn optiek had mijn moeder eerder allang ja gezegd tegen
dagbesteding, en had er vanaf dat moment een wat soepeler communicatietechniek kunnen worden
gebruikt om te zorgen dat ze niet weer ging lopen piekeren over haar eerste instemming.
Een navigator vraagt niet, maar ‘leest’ de wensen en belangen van zijn cliënt door mee te gaan in allerlei
avonturen en te kijken hoe die uitpakken. Een navigator stuurt geen brief over de dagbesteding, maar
komt eerst een paar keer schilderen bij de cliënt thuis en verleidt die dan om ook eens mee naar een
dagbestedingscentrum te gaan. Hij is bevoegd om de daarvoor benodigde contracten te tekenen.
Ik verwees eerder naar de rel die ontstond over de hulpverlener die in de documentaire ‘Emma wil
leven’ een arm om zijn cliënte heensloeg en haar eten voerde. In mijn optiek is dit precies wat een
navigator doet: de ‘bediening’ overnemen als de cliënte de macht over het stuur is kwijtgeraakt. Dat is
bepaald niet hetzelfde als het geven van dwangvoeding, integendeel. Het is geen paternalisme – in de
negatieve zin waarin deze vakterm voor ‘vaderlijkheid’ meestal wordt gebruikt – maar maternalisme: het
bemoederen van iemand die tot op het bot eenzaam is en er zelf niet meer uit komt.
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Het is geen toeval dat ideeën over de hulp aan mensen met problematische schulden vooral zijn
ontwikkeld door de juristen in het kenniscentrum van mijn Hogeschool. Die zijn niet besmet met het ‘je
kan het alleen oplossen als je het zelf wilt’-virus, maar leerden het vak in een omgeving waar onwil en
onmacht een niet te vermijden realiteit vormen. De nieuwe generatie schuldhulpverleners realiseert zich
dat ‘zelfbeschikking’ voor veel cliënten teveel gevraagd is, en ontwikkelt nu instrumenten die recht doen
aan het gebrek aan inzicht bij deze mensen: kleine stapjes, sturende begeleiding, boter bij de vis. En
waar het nodig is: het overnemen van verantwoordelijkheden, in de eigen administratie en in de richting
van schuldeisers.

b. De routekaart
De aanleiding voor dit boekje was mijn ervaring in een hulpverleningstraject dat slecht afliep terwijl
iedereen dit al in een vroeg stadium zag aankomen. Ik zag mijn ervaring bevestigd een de stapel
rapporten waar ik in hoofdstuk 1 naar verwees en spreek dagelijks mensen die ongeveer hetzelfde
meemaken als ik heb meegemaakt.
Door een speling van het lot kwam ik ooit terecht bij één van de toonaangevende bureaus voor
toekomstonderzoek. Dat bureau had vooral klanten in het fysieke domein35 maar ik ben altijd op zoek
geweest naar toepassingen van ‘toekomstdenken’ in het sociale domein. Zo kwam ik uit bij de
Volksgezondheid Toekomst Verkenningen van het RIVM en rapporten van het Sociaal Cultureel
Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Geen rapporten die dagelijks
voorbij komen in de opleidingen voor sociaal werk, maar – zoals we zagen in hoofdstuk 1 – vol materiaal
dat we zeer goed kunnen gebruiken om de kwaliteit van ons werk te verbeteren.
Vanuit die achtergrond ontstond de intuïtie dat hulpverlening (ook) een vorm van toegepaste futurologie
is. In het coachingsgesprek hanteren cliënt en begeleider – meestal zonder zich daarvan bewust te zijn twee toekomstbeelden: de toekomst-als-we-niets-doen en de toekomst-als-we-er-iets-van-maken. Bij
cliënten in de derde groep is er dan ook nog sprake van een derde beeld van de toekomst: het
doembeeld. Het lijkt me nuttig dat hulpverleners en opleiders van hulpverleners leren hoe ze dat werken
aan de toekomst beter in de vingers kunnen krijgen. Ze moeten vaardiger worden in de denk-stappen die
nodig zijn om de kennis van nu om te zetten in beelden van morgen. En ze moeten het leren herkennen
als de cliënt die tegenover ze zit met geen mogelijkheid in staat is om goed vooruit te kijken en te
denken.
Of we ‘over een paar jaar’ zijn waar we hadden willen en kunnen zijn hangt niet alleen af van onze eigen
vermogens, maar ook van de invloed van ‘onwillige aspecten van onze persoonlijkheid’ en van
bedreigingen en verleidingen in onze omgeving. Ook die komen niet als een verrassing, en het is heel
goed mogelijk om de belangrijkste zekerheden over de toekomst in te tekenen in de routekaart van ons
leven.
Bij cliënten die niet toekomstvaardig genoeg zijn is extra hulp nodig. De navigator is niet alleen degene
die naast de cliënt zit (en daarbij beschikt over een eigen rem en gaspedaal); hij (of zij) is ook degene die
weet wat er komen gaat en daarop is voorbereid. Als de cliënt onvoldoende impact heeft op interne of
35
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externe vijanden en verleiders kan de navigator het nodige doen om die uit te schakelen of oplossingen
te verzinnen.
Studenten in de opleidingen voor sociaal werk leren soms dat de hulpverlener zich moet beperken tot
een advies aan de cliënt ‘maar je gaat niet voor hem de formulieren invullen’. Ik zou liever nog wat
verder willen gaan: je vult niet alleen zijn formulieren in, maar regelt soms daadwerkelijk dat problemen
worden opgelost.
Soms kunnen cliënten alleen winnen als een ander voor ze knokt. Als de cliënt ‘er niet zoveel aan kan
doen’ zouden er hulpverleners moeten zijn die wel gewicht in de schaal kunnen leggen. Een
inventarisatie van hulpvragen bij de sociale wijkteams van een grote stad toonde aan dat in 50% van de
gevallen er niet alleen sprake was van sociale problematiek, maar ook van problemen in de
woonsituatie. Waarschijnlijk wordt al die cliënten aangeraden om urgentie aan te vragen, terwijl de
hulpverleners op voorhand weten dat een grote meerderheid daarvan daar niet voor in aanmerking
komt. En als ze wel urgent zijn is er mogelijk geen passende woning. Kortom, het gangbare advies leidt
nergens toe. Een goede navigator geeft geen verkeerd advies. Sterker nog, vaak geeft hij helemaal geen
advies, maar regelt hij woonruimte.
Met de term external impact disorder suggereerde ik, dat veel cliënten niet in staat zijn de nodige
invloed uit te oefenen op hun netwerk. Ze kunnen niet op tegen vrienden die ook teveel drinken of drugs
gebruiken. Door dit een disorder te noemen maak ik me schuldig aan blaming the victim. Ik bevind me
daarbij in gezelschap van allen die denken dat ‘zelfregulering’ en ‘empowerment’ de oplossing voor elk
probleem is. Soms is het veel beter als sterke professionals en betrokkenen familieleden als huursoldaat
de strijd mogen aangaan met degenen die het de cliënt onmogelijk maken om te herstellen. Een
voorbeeld daarvan is de aanpak van loverboys en mensenhandelaren, die niet alleen grootschalig en van
bovenaf moet plaatsvinden, maar ook moet worden ondersteund door mensen die de cliënt beschermen
tegen anderen en zichzelf.

c. Het oog wil ook wat: werken met beelden
Als zelfsturing niet lukt kan een navigator de bediening overnemen. Hij heeft begrepen waar zijn cliënt
heen wil en heeft dit vertaald in haalbare bestemmingen. Hij kent de bedreigingen en verleidingen al
lang voordat ze zich voordoen en heeft daar effectieve maatregelen op genomen.
We begonnen dit boekje met de vaststelling, dat veel problemen in het dagelijks functioneren ontstaat
doordat mensen problemen hebben met beeld-vorming. Ik betoogde, dat de vertekende beelden van de
cliënt niet goed bruikbaar zijn als vertrekpunt en richtingaanwijzer van de weg naar beter functioneren.
Maar dat betekent niet, dat de cliënt voortaan maar blind moet varen op de inzichten van zijn
hulpverleners en naasten. Zij kunnen hem laten zien wat gezien moet en mag worden.
Mede door de revoluties in de techniek is het mogelijk om het gemis aan ‘beeldvormend vermogen’ van
de cliënt te compenseren met de beeldkracht van professionals en naasten. Mensen met een
inzichtsziekte, een verstandelijke beperking of een angststoornis functioneren het beste in een omgeving
die leefbaar en leesbaar is: ze moeten snappen waar ze zijn. Misschien is dat de achtergrond van het
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bijzondere verschijnsel, dat tv-programma’s over sociale vraagstukken (‘help, mijn man is klusser’) vaak
beginnen met opruimen en verfraaien. In een duidelijke en aangename omgeving zie je meer.
Ik besprak al hoe andere tv-programma’s werk maken van het visualiseren van de toekomst van de
cliënt. “Als je zo doorgaat, heb je straks een schuld van twee ton”, vertelt Annemarie van Gaal haar
klantjes in Een dubbeltje op zijn kant. In ‘Je echte leeftijd’ zie je wat nog tien jaar roken gaat betekenen
voor je huid en je longen. Dat werkt beter dan de foto’s op de pakjes sigaretten, want dat zijn foto’s ‘van
een ander’. Maar ook dat kan helpen. Er is niets zo bevorderlijk voor de motivatie van studenten als de
kennismaking met ‘rolmodellen’ die ze een beeld geven van hun leven en werk. Weten ‘wat je worden
kan’ lukt vaak moeilijk als je niet mag kijken naar hoe anderen dat voor elkaar hebben gekregen.
“Ik had geen enkel beeld van de toekomst”, vertelde een jonge collega over haar periode met anorexia,
“en verkrampte volledig als ik gedwongen werd te vertellen wat ik wilde”. Ze kwam uit de problemen
doordat een goede hulpverlener haar hielp om die toekomst klein te maken. Ze leerde zich verheugen.
Van collega’s die ‘woonwensenonderzoek’ deden weet ik dat de meeste respondenten helemaal niet
weten waar ze naartoe willen verhuizen zolang ze de mogelijkheden niet in beeld hebben. Er is inmiddels
goede software waarmee je door de wereld van morgen kan wandelen, maar ik heb niet het idee dat we
die al goed gebruiken in het sociaal werk.
Soms moeten mensen leren zien wat van waarde is. En heel vaak weten ze dat al, maar het is niet
vanzelfsprekend dat de professionals in hun leven met ze mee willen kijken. Ik zag een documentaire
over een nogal ‘verdwaalde’ jonge man die al tientallen jobcoaches had versleten. Zijn passie was muziek
produceren, maar geen van de hulpverleners had de moeite genomen naar zijn cd te luisteren.
In het sociaal agogisch onderwijs is er veel aandacht voor creatieve vakken. Non-verbale methodieken
mogen immers niet ontbreken in de gereedschapskist van de sociaal werker. Voor een groep cliënten is
artistieke expressie een belangrijk hulpmiddel. Het is voor mij wel een vraag (als docent sociaal werk en
als uitvoerend musicus en muziektheatermaker) of de koppeling van kunst aan bewustzijn altijd nodig en
wenselijk is. In de literatuur over onbewust weten vinden we goede redenen om ons niet te vaak de
vraag te stellen wat kunst betekent. Dat zullen veel kunstdocenten met me eens zijn. Maar dan snap ik
niet, waarom de kunstvormen die we onderwijzen en toepassen zo ‘verantwoord’ moeten zijn: veel rap,
weinig pop, veel drama, weinig komedie, veel verf, geen theezakjes, wat dansexpressie, geen ballroom.
Voor de cliënten waarvoor ik in dit essay aandacht vraag zou er veel te winnen zijn als creatieve
activiteiten wat minder vormend hoefden te zijn. Linedans is heel fijn voor mensen die niet zelf de pasjes
kunnen verzinnen.
In datzelfde onderwijs besteden we – zoals gezegd – veel tijd aan het leren voeren van
vraagverhelderende gesprekken, maar er is heel weinig aandacht voor voorlichting. Ik vermoed dat dit is
terug te voeren op impliciete overtuigingen over de relatie tussen hulpverlener en cliënt (de eerste mag
zich niet als een beter-weter opstellen). Maar als de hulpverlener het echt beter weet doen we de cliënt
wel tekort door hem niet te vertellen wat we weten. Ook ons beroepenveld is nog niet zo ingesteld op
de hulpverlener als ‘beeldverstrekker’ of ‘beeldversterker’. Ik heb geprobeerd om projecten op te zetten
waarbij onze studenten met kinderen uit de basisschool aan de slag gaan om een zo goed mogelijke
overstap naar de brugklas te maken, maar de dominante gedachte is toch dat de toekomstige brugpieper
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eerst zelf moet kijken en beslissen. Voor kinderen en ouders uit minder scholige milieus is het heel
moeilijk om te weten wat je niet weet, en dan snap je ook niet waar je naar kan kijken als je een open
dag bezoekt.
Grote twijfels heb ik bij de overdaad aan aandacht voor het ‘binnenbeeld’ van mensen. Dat geldt voor
cliënten, die bepaald niet altijd geholpen worden door de opdracht om hun innerlijk te filmen, en het
geldt voor studenten. Mede naar aanleiding van signalen van studenten ben ik me gaan verdiepen in de
literatuur over de risico’s van zelfreflectie. Het werk van Ton Luken is erg interessant en was één van
mijn inspiratiebronnen voor dit essay. Voor mensen die geloven in besefzorg is het een moeilijk te
verteren waarheid dat rumineren, piekeren over jezelf, niet altijd helpt en zeker voor adolescenten heel
gevaarlijk kan zijn. Ik denk zelf dat het goed zou zijn om niet ‘naar binnen kijken’, maar ‘naar buiten
kijken’ veel nadrukkelijker aandacht te geven in de opleiding en begeleiding van jonge mensen. Goed
observeren is een kunst en een kunde. Het waarnemen en bespreken van positieve gebeurtenissen kan
een bron van troost zijn. Het helpt als jongeren leren het gedrag van anderen genuanceerd te begrijpen
(in plaats van te geloven dat de wereld een plaats vol slechte mensen is).
Met gebrekkige beelden – niet samenhangend en realistisch – kan je moeilijk goede plannen maken. Dus
als ‘diagnostisch’ instrument kan je er niet altijd wat mee. Maar dat betekent niet, dat het werken en
spelen met beelden niet bruikbaar is in de begeleiding van cliënten. Als is het maar om ze eens goed aan
het lachen te krijgen. Er zijn verpleeghuizen waar een bus is nagebouwd, met een beeldscherm als raam
dat cliënten laat meemaken hoe het is om door Parijs te rijden. Moreel is zo’n nep-reisje misschien op
het randje, maar het brengt de ouderen veel plezier.
Lekker doen is soms beter dan slecht begrijpen. In een grijs verleden konden creatieve therapeuten zich
specialiseren in het medium ‘Tuinieren’. In grotere instellingen voor gehandicaptenzorg zijn de tuin en de
werkplaats nog steeds belangrijke voorzieningen, maar in de ambulante zorg kom ik ze weinig tegen.
Gelukkig zijn er allerlei vormen van stadslandbouw in ontwikkeling waarin ook ruimte is voor een prettig
leven voor mensen ‘in de penarie’. Uit onderzoek naar de mogelijkheden voor preventie van psychische
aandoeningen komt vaak naar voren hoe belangrijk bewegen (sporten, wandelen, fietsen) is; maar met
mijn moeder is nooit gewandeld, en in de opleidingen doen we er weinig aan.
Er is een neiging om te bezuinigen op de hulp bij alledaagse levenstaken, omdat het beter zou zijn voor
mensen als ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun natje en hun droogje. Nog los van de vraag, of iedereen
dat ook echt kan (er zijn steeds meer ouderen die nooit meer een warme maaltijd eten) wordt daarmee
een hele range aan begeleidingsmogelijkheden afgesloten. Samen koken en eten is welzijnswerk; samen
opruimen van een kamer is je leven opruimen.
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7. Bemoederen, behelpen en verkennen
Hulpverleners worden snel beschuldigd van paternalisme. Je zou ook kunnen zeggen dat het juist de kern
van hun vakmanschap is, dat ze kunnen inschatten wat de cliënt eigenlijk wil, ook al zegt hij iets anders.
Je zou dat maternalisme kunnen noemen: een beetje moederen over de cliënt, omdat dat hem troost en
steunt en kan behoeden voor iets ergers.
Natuurlijk mag je pas maternalistisch zijn als min of meer objectief is vastgesteld dat dat nodig is. Dat is
voor een deel een feitenonderzoek: waaruit blijkt dat de cliënt meestal de meest verstandige dingen
doet en geen brokken maakt? Als dat feitenonderzoek laat zien dat de cliënt echt wilsbekwaam is, dan is
het passend als de hulpverlener terughoudend is. Maar vaak zijn er ‘harde’ bewijzen dat de cliënt niet
goed functioneert. De vaat stapelt zich op, de ijskast is leeg, er wordt niet meer gekookt of ‘bewogen’.
Het zijn situaties waarin hulpverleners het woordje ‘eigenlijk’ gaan gebruiken: eigenlijk gaat het zo niet
goed. Een als het eigenlijk niet goed is, is het niet goed. Waar rook is, is vuur. En als het nu smeult,
brandt de cliënt straks af. Behalve als we nu de goede dingen doen.
In de dominante visie op sociaal werk die ik als besefzorg typeerde hoort de hulpverlener aan cliënten te
vragen wat ze willen en ze te begeleiden bij wat ze daar zelf aan kunnen doen. Dat is een heel waardevol
uitgangspunt dat getuigt van respect voor de autonomie van mensen die de pech hebben gehad in een
moeilijke situatie te zijn verzeild.
Maar elke hulpverlener kent ook de cliënten die een goed advies niet opvolgen of die keuzes maken
waarmee ze hun gezondheid alleen maar verzwakken. De meeste hulpverleners zullen liever een stapje
meer zetten om deze cliënten te helpen, maar ze lopen daarbij vast op de weigering van de cliënt en op
regelgeving. Maar bovenal wordt hen de laatste jaren ook steeds meer het gevoel gegeven dat ze zich
misdragen als ze het beter menen te weten dan de cliënt. Want de vraag van de cliënt moet centraal
staan. Een hulpverlener mag geen beter-weter zijn en moet zich daarom behelpen met een
instrumentarium dat niet geschikt is voor een belangrijk deel van zijn cliënten.
Ik wilde die hulpverleners tegemoet komen door eens op te schrijven wat ze al lang weten: een groot
deel van de cliënten heeft niet de vermogens die nodig zijn om altijd het juiste te vragen, te willen en te
doen. Vaak is dat de kern van hun noodsignaal: ik heb hulp nodig, voor mezelf, en tegen mezelf, maar ik
weet niet hoe ik wat ik vragen moet. Het zou een groot goed zijn als hulpverleners daarover met elkaar,
met hun financiers en met de familie van cliënten open over mogen spreken. Het zou de betreffende
cliënten veel opleveren als anderen mogen doen wat het beste voor ze is, ook als ze dat zelf niet
helemaal helder zien.
Opleiders en beleidsmakers zouden meer kunnen betekenen voor de groep hulpverleners die weet dat
soms meer nodig is dan de cliënt wil of kan. Ambtenaren zouden ondersteuning kunnen bieden aan
hulpverleners die verder willen gaan dan op het eerste gezicht mogelijk lijkt. Zorgverzekeraars zouden
vouchers kunnen verstrekken waarmee zorgverleners hun cliënten en hun naasten kunnen bemoederen
als ze dat nodig vinden.
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Laten we er ruimte voor maken dat niet alleen de ‘meest verantwoorde’, maar ook de warmste zorg
geleverd kan worden. Opleiders kunnen aankomende professionals beter voorbereiden op de ruimte
tussen besefzorg en bemoeizorg. Voorbij de grenzen van zelfredzaamheid ligt een groot en nevelig
gebied, maar dat betekent niet dat daar geen goede resultaten kunnen worden geboekt op het terrein
van welzijn en preventie.
Ik hoop dat ik in dit boekje een toon heb gevonden die hulpverleners uitnodigt om verder te gaan.
Verder dan de beleidsdoctrines toe lijken te staan. Verder dan sommige cliënten onder woorden kunnen
brengen. Verder dan met de kennis van vandaag mogelijk lijkt. En vooral, verder dan waar veel cliënten
op eigen kracht kunnen uitkomen.
De toekomst-als-we-zo-doorgaan is vol onnodig lijden. Een andere toekomst is maakbaar, maar de weg
loopt langs grote hindernissen en dilemma’s. Er is nog geen gedetailleerde routekaart.
Laten we elkaars gids zijn.
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Gebruikte literatuur
Om zoveel mogelijk lezers in staat te stellen zelf met mijn bronnen aan de slag te gaan heb ik
voornamelijk digitale bronnen gebruikt. Deze zijn middels hyperlinks in de tekst toegankelijk.
Twee papieren publicaties wil ik wel noemen:
Van der Stel, J. (2017), Inleiding in de psychische gezondheidszorg, Boom Amsterdam
Rescher, N., (1998), Predicting the future: an introduction to the theory of forecasting, State University of
New York Press, Albany
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Bijlage: Filosofische begrippen
Universeel en essentieel
De predicatenlogica houdt zich bezig met het gebruik van ‘kwantoren’, aanduidingen van hoeveelheid.
We kunnen uitspraken doen die voor alle leden van een verzameling geldig zijn: voor alle x geldt … .
Universele uitspraken zijn terug te voeren op definities: ‘Al het ijs in de wereld is bevroren (anders
zouden we het geen ijs noemen)’; ‘alle vrijgezellen zijn ongetrouwd (anders noemden we ze geen
vrijgezellen).’ Je kunt ze daarom ook ‘essentialistisch’ noemen: deze uitspraken vertellen je wat de
essentie van een begrip is. Je hoeft er niet voor naar de buitenwereld te kijken (je hoeft geen onderzoek
te doen onder vrijgezellen).
Toegepast op ‘mensen’ kunnen essentialistische uitspraken ook iets gevaarlijks hebben. Ze impliceren
dan, dat iemand die niet aan de eigenschappen kan voldoen, geen ‘mens’ meer is. Van der Stel zal niet
bedoelen, dat wie zich geen samenhangend beeld kan vormen een ‘on’mens is. Maar minder
voorzichtige professionals zouden tot de conclusie kunnen komen dat het gerechtvaardigd is om geen
hulp te verlenen aan mensen die niet ‘zijn’ wat je moet zijn om aan jouw definitie van mens te voldoen.
Misschien is het beter om zoveel mogelijk gebruik te maken van de existentiële kwantor: er zijn
individuen, waarvoor geldt dat …
Kentheorie en waarheidsvinding
In ons alledaagse leven gedragen we ons allemaal als aanhangers van de correspondentietheorie van de
waarheid. We denken dat de beelden die we van de werkelijkheid hebben corresponderen met standen
van zaken ‘buiten’ ons brein. Het beeld dat ‘op de mat een kat ligt’ wordt veroorzaakt doordat er daarbuiten een kat op een mat ligt. We zijn allemaal naïeve realisten, we nemen voetstoots aan dat onze
beelden veroorzaakt zijn door de realiteit. ‘Waar’ wordt in deze theorie gedefinieerd als ‘kloppend met
de werkelijkheid’. Maar het probleem met de correspondentietheorie is dat we alleen beelden alleen
kunnen controleren met andere beelden. Als we menen een tafel te zien, kunnen we voelen of die er
echt staat. Voor materiële zaken is dat meestal geen probleem (al zijn er allerlei vormen van
gezichtsbedrog), maar bij uitspraken over meer abstracte zaken wordt het ingewikkeld. We kunnen ons
een beeld vormen van armoede, maar betekent dat dat er ook een ‘reële armoede’ is?
Juist het gegeven dat je beelden wel met elkaar kunt vergelijken gaf aanleiding tot de coherentietheorie
van de waarheid. Door het vergelijken van allerlei beelden van ‘armoede’ kunnen we ons een
samenhangend beeld van armoede vormen. Dat betekent niet dat we weten hoe het in werkelijkheid is,
maar wel dat we betekenis kunnen geven aan armoede, en betekenisvolle maatregelen kunnen nemen
om armoede aan te pakken. ‘Waar’ is wat we kunnen afleiden uit combinatie en vergelijking van
beelden.
In de sociale wetenschappen blijft het de vraag, of we daarmee voldoende grip krijgen op ‘hoe het in
werkelijkheid is’. Eén stroming in de filosofie concludeert daaruit, dat we moeten ophouden met zoeken
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naar ‘de werkelijkheid’ maar moeten kijken naar wat werkt. Dit noemen ze de pragmatische theorie van
de waarheid: ‘waar’ is wat werkt.
Waarheidstheorieën kunnen inzoomen op ‘de werkelijkheid’ of op de wijze waarop beelden van die
werkelijkheid worden gevormd in het hoofd van de waarnemer. Beauty is in the eye of the beholder,
zeggen mensen die niet kunnen uitleggen waarom Mozart een betere componist was dan Salieri. Om
ongebreideld relativisme te voorkomen (‘het is maar hoe je het bekijkt’) moeten ‘waarheidsaanspraken’
dan worden geborgd in groepsprocessen. Zo komen we tot de consensustheorie van de waarheid: ‘Waar’
is wat we samen waar vinden.
De communicatietheorie van de waarheid, waarvoor Jurgen Habermas een pleitbezorger was, is sterk
vertegenwoordigd in sociale ‘beleidskringen’. Als allerlei betrokkenen in een ‘machtsvrije’ dialoog
overeenstemming vinden over ‘wat er aan de hand is’, dan moeten we dat – tot nader order – als de
werkelijkheid beschouwen. Je zou dit een uitgebreide consensustheorie kunnen noemen, waarin eisen
worden gesteld aan de wijze waarop consensus tot stand komt, en waarbij we ons realiseren dat we het
‘morgen’ anders kunnen zien.
Ook de constructietheorie van de waarheid is populair onder sociale professionals. Armoede is niet iets
dat in de werkelijkheid bestaat, maar krijgt betekenis doordat individuen zich ‘verhouden tot’ bepaalde
verschijnselen. We ‘maken’ armoede niet, maar construeren wel een systeem van betekenissen dat ons
helpt met het herkennen en aanpakken van de problemen die we als ‘armoede’ definiëren. Vaak gaan
constructietheorieën ook gepaard met een groot vertrouwen in de integriteit van het ‘kennend subject’.
We kunnen ‘het beste beeld van de werkelijkheid’ krijgen als ‘mensen die deugen’ dit beeld construeren.
‘Waar’ is dan ‘wat betekenis heeft voor waarachtige mensen’. Volgens deze benadering moeten
professionals goed worden geschoold in het benoemen van waarden en het herkennen van morele
dilemma’s.36
De negatieve (maar daarmee niet minder nuttige) tegenhanger is het deconstructivisme, dat juist
zichtbaar maakt hoe subjecten – vaak zonder het zelf te weten – een wereld kunnen construeren die
werkt voor de insiders, maar onderdrukkend is voor ‘anderse’ mensen. ‘Waar’ is dan wat je overhoudt
als je alle menselijke constructies afpelt. En soms is dat ‘helemaal niets’.
Misschien geen ‘theorie’ van de waarheid, maar wel een opvatting en houding, is ‘presentie’. ‘Waar’ is
wat zich hier, nu, onbemiddeld voltrekt. Waarheid ‘raakt ons aan’. We kunnen ‘ontroerd’ en ‘ontregeld’
raken door de ervaring van anderen, door een kunstwerk of door een conflict. Wij geven geen betekenis
aan gebeurtenissen, maar gebeurtenissen geven betekenis aan ons.
Er zijn ook een paar waarheidstheorieën die heel weinig bekend zijn in het sociale domein, terwijl ze juist
rond vraagstukken als lijden, macht en onmacht veel inzicht kunnen geven. Het falsificatiemodel stelt,
dat we theorieën over de werkelijkheid moeten testen en verwerpen als blijkt dat de binnenkomende
gegevens laten zien dat we ons vergist hebben. Betere kennis ontstaat alleen door slechte kennis te
herkennen. Hulpverlening wordt alleen beter als we stoppen met slechte aanpakken.
36

Vanuit kentheoretisch perspectief is hier wel veel op aan te merken. Ook goed bedoelde blindheid is blindheid.
En als we blind zijn, weten we niet of we het goede doen.
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Dat is niet alleen wetenschappelijk relevant, maar ook maatschappelijk. Want vanuit ‘dominante
theorieën’ ontstaan ook dominante gemeenschappen, die tegengeluiden – vaak zonder kwade opzet –
onderdrukken. Paradigmatheorieën laten zien, hoe gemeenschappen van ‘gelijk geschoolde’
professionals leren werken vanuit een discliplinaire matrix, die ze vertelt welke onderwerpen van belang
zijn, welke methoden bruikbaar zijn, welke taal daar bij hoort, en wat daarmee ‘het belangrijkste in de
werkelijkheid’ wordt gevonden. Een paradigma maakt snelle vooruitgang in het verwerven van kennis
mogelijk omdat wetenschappers op één lijn zitten, maar maakt de betrokkenen ook blind voor
anomalieën, verschijnselen dit niet begrepen kunnen worden vanuit de dominante theorie. Een
paradigma kies je niet zelf, en het is voor de insiders bijna niet mogelijk om er uit te stappen. Ook een
scene (bij voorbeeld van drugsgebruikers) kan begrepen worden als een disciplinaire matrix, een systeem
waar veel dingen normaal zijn en andere helemaal niet gezien worden.
Er zijn ook filosofen (waaronder ikzelf) die denken dat het gevaarlijk is om te gemakkelijk afscheid te
nemen van ‘de werkelijkheid’ als onderwerp van waarheidstheorieën. Het kan geen toeval zijn dat
sondes aankomen bij het planeet waar we ze heen gestuurd hebben. De gemakkelijkste verklaring
daarvoor is, dat die planeet ‘bestaat’, ook buiten onze beelden om. Heel veel persoonlijk leed wordt
veroorzaakt doordat ‘wat we denken te zien’ niet bestaat, of doordat we niet zien wat er zeker wel is. De
oplossing daarvoor is kritisch realisme: we zijn helemaal niet zo goed in het herkennen van de
werkelijkheid, en soms zijn we zelf het grootste obstakel naar kennis, maar dat betekent niet dat we
daarmee de werkelijkheid kunnen opgeven. Vergissen is niet alleen menselijk, maar vaak ook pijnlijk, dus
moeten we er alles aan doen om ons zo weinig mogelijk te vergissen.
Futurologie
Er zijn niet veel filosofen die zich expliciet hebben beziggehouden met toekomstonderzoek. Maar veel
filosofische ideeën zijn goed toepasbaar op de kunst van het voorspellen. Een uitspraak over de
toekomst kan gebaseerd zijn op waarnemingen, bijv. op de waarneming van trends. Uit die
waarnemingen proberen we algemeen geldige conclusies te trekken (dat noemen we inductie) in de
hoop dat we hierdoor inzicht krijgen in patronen die zich ook in de toekomst voor zullen doen. De
toekomst zelf is noch waarneembaar, noch toetsbaar; als we meer zekerheid willen hebben over de
kwaliteit van onze voorspellingen zullen we vooral de kwaliteit van onze beelden van het heden moeten
testen. Is de waargenomen trend echt cruciaal voor wat er nu aan de hand is, of heeft de waarnemer
zich laten (af)leiden door persoonlijke voorkeuren en blokkades?
We kunnen ook proberen door zuiver redeneren tot een beeld van de toekomst te komen. Dit noemen
we deductie. Vaak kunnen we de wetmatige samenhang tussen verschijnselen gebruiken om uitspraken
te doen. Alzheimer komt vooral voor bij ouderen, dus als de gemiddelde leeftijd hoger wordt stijgt het
aantal Alzheimerpatiënten. De kwaliteit van een toekomstbeeld is dus afhankelijk van de kwaliteit van de
gebruikte informatie en van de kwaliteit van de redenering die wordt gebruikt om informatie over het
heden te vertalen naar uitspraken over de toekomst.
Het zal niet verbazen dat die filosofen die al vraagtekens plaatsen bij de controleerbaarheid van
uitspraken over het heden, weinig vertrouwen hebben in de kenbaarheid van de toekomst. Aanhangers
van de constructietheorie van de waarheid maken zich daar ook weer niet al te druk over: want ook als
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ons toekomstbeeld misschien niet op een werkelijkheid buiten ons is gebaseerd, handelen we ernaar
alsof het reëel is. We willen een diploma halen omdat we geloven dat ons dat straks helpt. Het is dat
geloof dat ons ‘naar school stuurt’, niet de werkelijkheid van morgen.
In de filosofisch ethiek is er een kleine beweging (de transgenerationele ethiek) die zich bezighoudt met
de vraag of we ons zouden moeten inspannen om toekomstig lijden te voorkomen. Dat zien we vooral in
de milieubeweging (hoe is het voor onze kleinkinderen dat we alle aardolie hebben opgemaakt en ons
kernafval hebben begraven). Voor sociaal werkers is het een boeiende vraag, wat te doen als we zien dat
iemand over vijf jaar in onnodige problemen zal zijn gekomen. Moeten we daar iets aan doen?
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“Als mensen toch zorg nodig hebben, weten zij zelf het beste wat wel en niet bij hun
situatie past”, stelt het ministerie van VWS. In Voorbij de grenzen van zelfredzaamheid
bespreekt filosoof Klaas Mulder hoe deze opvatting over zorg voorbij gaat aan de grote
groep hulpvragers die het niet meer snapt. Deze cliënten hebben moeite om zich een
samenhangend beeld van de werkelijkheid te vormen. Ze begrijpen zichzelf niet en
kunnen zich geen voorstellingen maken van de toekomst.
Als het echt niet meer gaat, zijn er mogelijkheden om gedwongen hulp in te zetten in de
vorm van bemoeizorg. Maar daar gaat vaak een lange periode aan vooraf waarin
hulpverleners met lege handen staan.
Mensen met dementie, depressies, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen of
verslavingsproblematiek leven vaak in het grijze gebied tussen beseffen en bemoeien.
Hun naasten en hun hulpverleners maken zich daar vaak zorgen over, maar krijgen
weinig ruimte voor effectieve maatregelen.
Dit essay legt uit waarom besef niet vanzelfsprekend is en geeft aanzetten om meer te
betekenen voor mensen die niet het inzicht hebben dat nodig is om de juiste keuzes te
maken.
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