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Kern

Geïnspireerd door het boek Inzicht: Transformatie van de dienstverlening, 
geschreven door Gitty Scholten en Martin Schuurman, ga ik in dit artikel 
in op het nieuwe dienstverlenen in een veranderende maatschappij. Met de 
lijn van mijn betoog volg ik de opbouw van het boek, dat in deel 1 begint 
met ‘de mens in zijn kracht’. In het tweede deel staat de transformatie van 
dienstverlening centraal, waarbij vanuit eigen inzicht ook weer inzicht wordt 
gegeven om de ander in zijn kracht te zetten. Vanuit de mens in zijn kracht, 
een leven lang leren, wordt de transformatie van dienstverlening vanuit 
verschillende perspectieven bekeken. Enerzijds vanuit het perspectief van 
zorgvragers en dienstverleners. Anderzijds vanuit het perspectief dat deze 
inzichten op iedereen van toepassing zijn, dus ook op je collega’s die je 
tegenkomt in het dagelijkse werk en bij de opvoeding van kinderen. 
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De mens in zijn kracht

Het verder ontwikkelen van ons bewustzijn, be-
wustwording en denksturing maken ons sterker. 
Met de wetenschap van de positieve psychologie 
komen mensen meer in hun kracht en ligt de na-
druk op hetgeen zij kunnen en niet meer op wat 
zij niet kunnen. Hiermee kunnen we ziektebeelden 
elimineren en staat ziek zijn niet meer centraal en 
wordt dan ook niet meer beloond. Hierna volgen 
een aantal suggesties hoe je jezelf of collega’s/
vrienden daadwerkelijk in hun kracht kunt zetten 
en op welke wijze je dat kunt leren, al dan niet in 
combinatie met een persoonlijk netwerk.

Een ander inzicht
Luister je voldoende naar je eigen innerlijke stem, 
benut je voldoende jouw talenten, met andere 
woorden zit je zelf voldoende in jouw kracht? Het 
eerste deel gaat over inzicht in jezelf. Houd je daar 
bewust mee bezig. Deel je ervaringen en gedach-
ten, hiermee vergroot je het bewustzijn en wordt 
het getoetst door die ander. Een treffende parabel 
over inzicht is de opkomende rode zon in de ber-
gen, waarbij een kind zijn vader in paniek zoekt 

en roept dat er brand is en alles kapot dreigt te 
gaan. Waarop zijn vader vanuit een ander inzicht 
aangeeft: dit is niet het einde, maar dit is het begin 
van een nieuwe dag!
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Bewustwording en denksturing
‘Geloof niet alles wat je denkt.’ Toets regelmatig 
of wat je denkt te zien bij anderen correct is, om 
zeker te weten dat je het goed ziet. Mindfulness 
levert daaraan een belangrijke bijdrage. Andere 
vormen van bewustwording en denksturing zijn 
eveneens terug te vinden in NLP (neurolinguïs-
tisch programmeren) en omdenken (Berthold Gun-
ster, 2008). De basisgedachte achter omdenken is 
simpel en doeltreffend: niet alles wat je denkt is 
waar en niet ieder probleem (dat je bedenkt) is een 
feit. Een andere vorm van bewustwording kan ge-
zocht worden in meditatie. Meditatie geeft rust en 
ruimte en daarmee creëer je bewustwording en 
denksturing bij jezelf, een innerlijke verrijking.

Positieve psychologie
Bij positieve psychologie wordt de nadruk gelegd 
op datgene wat goed functioneert; maak van je 8 
een 10 en haal de aandacht af van ‘3’tjes’ en ‘5’ jes’. 
Met andere woorden: de ziektebeelden en de be-
perkingen worden geparkeerd en krijgen niet meer 
alle aandacht. Hierdoor ontstaat ruimte om jezelf 
verder te ontwikkelen en word je niet belemmerd 
in het benutten van je talenten en je competenties. 

Vanuit deze benadering zou meer gekeken moe-
ten worden naar mensen. Het versterkt de eigen 
kracht en het ziek zijn wordt niet verder beloond.

Ziek zijn loont in onze maatschappij
Uit onderzoek blijkt dat in de periode 1985-2005 
het aantal mensen dat afhankelijk is geworden van 
de AWBZ tien keer zo groot is geworden. Dat komt 
niet doordat ons gestel steeds slechter wordt maar 
wel door de manier waarop we met ‘ziek zijn’ om-
gaan. In een dialoog met de auteur van dit boek 
komen de volgende redenen naar voren.

Door sterk de aandacht te vestigen op het defect, 
op hetgeen wat afwijkt, minder is, tekortschiet, ge-
handicapt is, gestoord is, gaat dat defect groeien. 
Met deze aandacht gaat het ziek zijn van de mens 
verder groeien en voelt men zich steeds zieker wor-
den. 
Als de ziekte groeit, neemt de afhankelijkheid toe. 
Daarop volgt meer therapie, meer behandeling en 
in bepaalde situaties ook meer medicatie. Alles wat 
je aandacht geeft groeit!
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Door het defect van mensen te veroordelen, af te 
wijzen, breek je de eigenwaarde van mensen af. 
Dit geldt vanzelfsprekend ook als je collega’s in 
je team hebt die op onderdelen beperkt zijn in de 
uitvoering van bepaalde werkzaamheden. Mensen 
die worden afgewezen op hun lichamelijke, ver-
standelijke of geestelijke vermogens voelen zich-
zelf ook ‘niet goed’, gaan zich afhankelijk gedra-
gen en verliezen langzaam eigen sturing en kracht. 
Hierdoor gaan ze uitvallen en wordt het ziek zijn 
verder beloond, zonder dat gekeken wordt naar 
wat men wél kan.

Er komen in onze maatschappij steeds meer defec-
ten bij, de laatste nieuwe norm DSM-5 bevestigt 
dat. Er zijn duizend diagnoses bijgekomen zoals 
‘infobesitas’ (verslaafd zijn aan sociale media) en 
de kans dat je gediagnosticeerd wordt is steeds 
groter. Op een willekeurige basisschool zitten in 
een klas minimaal acht kinderen met rugzakjes. 
Deze kinderen worden nu al in een bijzondere po-
sitie geplaatst, waardoor ze minder sterk werken 
aan hun ontwikkeling van eigenwaarde.

Diagnoses leveren in ons land geld op, hoe zwaar-
der de diagnose hoe hoger het budget, hoe meer 
diagnoses, des te meer geld. Het geeft behandela-
ren een vrijbrief om te kunnen behandelen volgens 
bepaalde voorwaarden die een verzekeraar stelt. 
Los van de uitgangspunten van zinnige en zui-
nige zorg, wordt de behandeling niet ingezet om 
iemand voor de verzekeraar goedkoper te maken 
of om iemand een minder kostbare vorm van on-
dersteuning te bieden.

Hoe komen we in onze kracht?
Met de wetenschap van al die diagnoses en defec-
ten is het de kunst om ze los te laten en je aandacht 
vooral op welzijn en geluk te richten (Gitty Schol-
ten, 2015). Nodig mensen uit om te doen waar ze 
goed in zijn. Zo blijft iemand ook in zijn of haar 
kracht! Uit onderzoek blijkt dat mensen een geluk-
kig leven leiden als ze beschikken over voldoende 
autonomie, hun competenties of talenten kunnen 
benutten en van betekenis kunnen zijn. Zo beperk 
je of voorkom je zelfs psychische klachten. Breng 
dus iedereen in zijn flow, de flow waarmee elk 
mens in zijn kracht komt en blijft.
Meer geluk = minder zorg!
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Acceptatie is een belangrijk aspect om mensen in 
hun kracht te laten komen en blijven. Accepteer de 
mens dus zoals hij is. Verplaats je zo veel mogelijk 
in de ander, daardoor maak je verbinding en hou je 
aansluiting bij elkaar. Het vraagt in bepaalde situ-
aties om aanpassing van je terminologie. Verder is 
het van belang om niet het jargon te gebruiken dat 
gebezigd wordt als het om handicaps en mensen 
met een beperking gaat. Ga uit van neuro-differen-
tiatie (breinverschillen). Het gaat uiteindelijk om 
‘mensen met verschillende vermogens’. 

Bij het onderdeel bewustwording en denksturing 
zijn al verschillende technieken genoemd om in je 
kracht te komen. Zo’n techniek moet bij je passen. 
Of het nu NLP, omdenken, yoga of mindfulness is, 
het zijn activiteiten die gericht zijn op geestelijke 
en lichamelijke rust, op ontspanning waarmee je 
de eenwording van lichaam en geest vergroot en 
dus meer in je kracht komt te staan.
Om verder in je kracht te komen is het verschui-
ven van de afhankelijkheidsrelatie een belangrijk 
aspect. Professionals (zowel binnen de zorg als 
bij overige ambtelijke organisaties) hebben hier 
nog een lange weg te gaan. In plaats van hun ei-

gen deskundigheid centraal te stellen, moet juist 
de zelfsturing en zelforganisatie van de zorgvra-
ger of je collega centraal staan. Hiermee wordt 
duidelijk dat de zorgvrager of collega aan zet is. 
Dat vraagt transformatie van dienstverlening en 
ondersteuning. De professional is dan afhankelijk 
van de mate waarin de zorgvrager zich ontwikkelt 
in plaats van andersom. 
Daarmee groeit de eigenwaarde van de zorgvra-
ger en leidt tot het vergroten van competenties en 
meer zelfstandigheid. De zorgvrager is nu minder 
afhankelijk!

Een leven lang leren
Het begint met ‘leren leren’. Als kind ga je naar de 
basisschool en leer je via een aantal lesmethoden 
hoe je iets kunt leren en op welke wijze je je les-
stof eigen kunt maken. Uiteraard gaat dit na de 
basisschool verder en wordt leren steeds meer een 
individuele uitdaging. Aart Bontekoning beschrijft 
dit in zijn generatietheorie en voegt daar de kunst 
van het netwerken aan toe. Zie voor een korte in-
leiding zijn website, www.aartbontekoning.com/
de-generatietheorie.
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Leren als individuele uitdaging
Ooit had D66 in haar partijprogramma staan: een 
leven lang leren. Het leerproces is een continu 
proces, voor alle leeftijden. Aart Bontekoning gaat 
daarop in zijn boek Nieuwe generaties in vergrij-
zende organisaties (2014). 
Op zijn website schrijft hij: Tot na 2030 neemt de 
vergrijzing in Nederland fors toe. Dit geldt voor 
veel sectoren. In ieder geval voor het onderwijs, 
de industrie, de landbouw en visserij, de zorg, de 
bouw, de energiesector, de zakelijke dienstverle-
ning en bij de lokale en rijksoverheden. 
De vergrijzing vergroot de kans dat jonge genera-
ties met hun natuurlijke vernieuwingsdrang vast-
lopen in ingesleten verouderde routines waar de 
oudste generaties in lijken ‘gevangen’. Hierdoor 
lopen veel bedrijfsculturen een ongewenst verou-
deringsrisico. De vergrijzing biedt anderzijds ook 
kansen; nog nooit was er zoveel vakkennis en erva-
ring op de werkvloer. Vanuit een generatieperspec-
tief geeft Aart Bontekoning aan hoe vergrijzende 
organisaties ‘bij de tijd’ kunnen blijven. Het vergt 
inspanningen van alle generaties en een transfor-
matie van ‘de jeugd heeft de toekomst’ naar: ‘de 
jeugdigheid in alle generaties vormt de toekomst’.

Persoonlijk netwerk
Het belang van een persoonlijk netwerk is groot. 
Niet om alleen in verbinding te staan met anderen, 
maar ook om je kennis te verrijken en dat te waar-
deren. Een belangrijke voorwaarde daarin is dat 
je zelf ook bereid bent om kennis te delen. Open 
staan voor kennisdeling is kennisverbreding! Met 
de Sociale Rol Versterking (SRV) wordt dat verder 
onderschreven en maakt het helder wat waarde-
ring met mensen doet. Deze theorie (volgens psy-
choloog Wolf Wolfensberger) is gebaseerd op de 
waarneming dat de samenleving ertoe neigt om 
bepaalde groepen mensen als fundamenteel ‘an-
ders’ te identificeren en van minder waarde dan 
andere groepen. 
We zijn geneigd alles wat ‘anders’ is of afwijkt, 
minder waarde toe te kennen of te veroordelen. 
Een ondergewaardeerde rol in de maatschappij 
drukt de eigenwaarde of maakt mensen ziek. Men-
sen juist een gewaardeerde rol toekennen brengt 
mensen in hun kracht. 
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De transformatie

De transformatie van dienstverle-
ning vraagt een andere wijze van 
ondersteuning. In het tweede deel 
van Inzicht: Transformatie van de 
dienstverlening staan de auteurs stil 
bij de inclusiegedachte en de mate 
van zelfsturing die daarvoor nodig 
is. Begrippen die daarbij centraal 
staan zijn onder andere ‘waarden-
gestuurd’ en ‘ontwikkelingsgericht’ 
werken. Met zeven kanteltechnieken 
(zie verderop) kun je hieraan vorm 
en inhoud geven.

Inclusie
In Nederland is deze ‘inclusiegedach-
te’, zoals verwoord in het VN-Verdrag 
voor de rechten van mensen met een beperking uit 2006, niet of nauwelijks bekend en er wordt heel 
weinig mee gedaan (zie www.vnverdragwaarmaken.nl). Tijdens een studiereis die ik in 2011 door België 
maakte, werd mij duidelijk dat onze zuiderburen daar al veel verder mee zijn en dat deze gedachte in de 
praktijk van de samenleving wordt uitgewerkt. In België redeneert men dat iedereen wel iemand in zijn 
omgeving heeft die wat extra aandacht vraagt. Dan geef je die aandacht, ongeacht wie het is. Dus ook als 
het een collega is.
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Zelfsturing
Het boek geeft een voorbeeld van zelfsturing in 
een Fries dorp. Daar werden de vele verkeersbor-
den en verkeerslichten weggehaald, wat leidde tot 
minder ongelukken. Door zelfsturing (want min-
der controle door verkeersborden en verkeerslich-
ten) werd men alerter en ging men beter opletten. 
Ligt hier niet de basis voor zelfsturende teams in 
organisaties?

Waardengestuurde dienstverlening
Waardengestuurde dienstverlening kent vijf kern-
waarden:

a. eigenheid van de mens (autonomie);
b. individueel en levenslang leren;
c. gelijkwaardige en respectvolle benadering;
d. aanwezigheid van innerlijke waarden;
e. versterken van krachten in de mens.

Kanteltechnieken
Kanteltechnieken zijn gesprekstechnieken die erop 
gericht zijn om de ander in zijn kracht te brengen. 
De technieken gaan uit van gelijkwaardigheid.
 
1. hanteren van eigen subjectiviteit;
2. dialoog;
3. spiegelen;
4. omdenken of kansdenken;
5. meebewegen;
6. rafelen;
7. van ‘voor de ander’ naar ‘door de ander’.

Ontwikkelingsgericht werken
Het ontwikkelingsgericht werken en daarmee aan-
sluiten op het ontwikkelingsniveau van een ander 
maakt het werken met elkaar gelijkwaardig en cre-
eert wederkerigheid. Dat wordt nog eens extra be-
vestigd in de beschrijving van de rol van de medi-
ator. Deze rol wordt ingezet om tegemoet te komen 
aan de belangen van alle partijen die met elkaar 
aan tafel zitten. Deze kwaliteit kan erg handig zijn 
in een dialoog of samenwerking.
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Dienstverlening en transformatie

Tot slot worden de dienstverleningsaspecten van 
de domeinen onderwijs en arbeid kort beschreven 
om het beeld rondom dienstverlening aan te laten 
sluiten bij deze belangrijke aspecten in de samen-
leving. Het benadrukt nog meer hoe je in je kracht 
kunt komen en de transformatie van dienstverle-
ning kunt vormgeven.

Dienstverlening binnen het onderwijs
Het begeleiden van nieuwe medewerkers vraagt 
ontwikkelingsgericht werken. Ook hier staat het 
aansluiten op het ontwikkelingsniveau centraal. 
De wijze waarop mensen leren (informeel en for-
meel) laat zien dat mensen steeds meer informeel 
leren en zo dus hun kennis opdoen. Hiermee wordt 
zelfstandigheid vergroot.

Dienstverlening binnen het domein arbeid
Wetenschappers onderscheiden drie manieren van 
werkbeleving, namelijk: werken als baan, werken 
als carrière of werken als roeping. Medewerkers 
die hun werk vanuit een roeping doen, zijn de 
meest gemotiveerde en gepassioneerde medewer-

kers. Dit soort medewerkers is de basis voor je or-
ganisatie, zij gaan ervoor.
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Tot slot

In de voorliggende tekst is mede aan de hand van 
het boek Inzicht: Transformatie van de dienstverle-
ning, beschreven op welke wijze we elkaar kunnen 
versterken. Hoewel de nadruk ligt op zorgvragers, 
kun je deze inzichten ook heel goed toepassen op  
bijvoorbeeld een collega, die vervolgens een zorg-
vrager kan zijn. Op zich is dat al een worsteling. En 
dan hebben we het nog niet eens specifiek gehad 
over hoe dit is bij het opvoeden van kinderen.

Bij mensen die een afstand hebben tot die arbeids-
markt zal er extra ondersteuning nodig zijn. GGZ-
organisaties hebben ervaring met praktijkscholen 
die jongeren in een werkende praktijk samen met 
ervaren hoveniers een tractorrijbewijs laten halen 
of licenties voor onkruidverdelging e.d. Andere 
vormen van samenwerking met verschillende ge-
meenten zijn het beschikbaar stellen van ‘talent-
plekken’ op diverse onderdelen, zoals groenvoor-
ziening, logistiek, catering en schoonmaak. 
Ervaring met zelfsturing door patiënten binnen de 
forensische psychiatrie is er ook: patiënten koken 
elke dag zelf hun eigen maaltijden, waar ze voor-

heen hun maaltijden kant en klaar kregen aange-
leverd. Zij bepalen nu zelf het menu, doen zelf de 
boodschappen en koken met de eigen groep. Bij 
een groep met patiënten in de langdurige zorg 
wordt de schoonmaak van de eigen woon- en leef-
omgeving door deze patiënten zelf gedaan. Indien 
nodig krijgen ze ondersteuning van een schoon-
maakspecialist.

Een ander voorbeeld is de opening in 2015 van 
Gasterij de Zeven Heuvels in Wezep (een dorp aan 
de rand van de Veluwe), waar ook gewerkt wordt 
met mensen met een beperking.  En niet alleen in 
Wezep, ook in Almere kent men een dergelijk initi-
atief onder de naam ‘Tante Truus’. Op hun website 
staan dan ook het volgende vermeld: “Tante Truus 
is méér dan alleen een eetgelegenheid. Hier wer-
ken mensen met een verstandelijke beperking of 
psychiatrische stoornis met veel plezier en toewij-
ding in zowel de bediening als de keuken”.

Dit is niet nieuw maar daarmee wel een bevestiging 
dat het nog steeds kan. Zouden we institutionele 
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gebouwen niet meer moeten ombuigen naar pu-
blieke domeinen, waarin regulier werk en werk on-
der begeleiding gecombineerd kunnen worden met 

externe en commerciële bedrijven/aanbieders? De 
koffiecorner of lunchroom van menig kantoorpand 
kan daarvoor benut worden. Dan kantelen we echt!
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