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Inleiding
In het lied “Bitch” uit 1997 zingt Meredith Brooks de regel “I’m a little bit of everything All rolled into
one. I’m a bitch, I’m a lover, I’m a child, I’m a mother. I’m a sinner, I’m a saint”. Bij het schrijven van
deze thesis heb ik meerdere malen hetzelfde gevoel gehad. Niet zo zeer deze exacte voorbeelden,
maar wel dat ik deze thesis heb geschreven terwijl ik zelf in meerdere rollen tegelijk betrokken ben
bij het onderwerp.
Ik ben een burger van Nederland en daarmee een doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Ik heb een chronische aandoening en daarmee ben ik soms zorgbehoeftig. Ik geef mantelzorg
aan mijn moeder en ben dus een zorgverlener in de mantelzorg. Van beroep ben ik maatschappelijk
werkende en ik ben manager bij het Instituut voor Maatschappelijk Werk Tilburg. In die hoedanig‐
heid ben ik direct betrokken bij het beleid van de gemeente Tilburg en mag ik zelfs aan tafel zitten
om het beleid inzake de Wmo en de diverse transities (Jeugdzorg, AWBZ naar Wmo, Werken naar
vermogen en de Basis GGZ) mede vorm te geven. In al deze hoedanigheden heb ik een visie, mening
en beeld bij de Wmo en veranderingen in de welzijnsstaat.
Maar de belangrijkste rol die het schrijven van deze thesis en haar inhoud bepaald heeft, is een meer
objectieve rol. Het is de rol van een onderzoeker en wetenschapper die zijn studie doet. Hierbij kan
het niet anders dan dat al mijn kennis en ervaring uit de andere rollen een stuk invulling geven, maar
vooral kijk ik met een kritische houding en een zekere distantie. Argumenten moeten objectief ge‐
wogen worden en onderbouwd met bronmateriaal. Vanuit dat perspectief bouwen om tot een goede
en gedegen studie en oordeel te komen van de Wmo en het beleid van Tilburg, waar ik als professio‐
nal in mijn werk mee te maken heb.
Ik heb gekozen voor de Wmo als onderwerp voor mijn afstudeerscriptie omdat ik juist daar raakvlak‐
ken zag met mijn studie Zorgethiek en Beleid. De Wmo gaat in mijn perspectief juist om zorgen voor
elkaar. Veel van de uitspraken die in het kader van de Wmo gedaan worden, zoals ruimte voor de
professional en de erkenning wat mensen voor elkaar kunnen betekenen, stemt mij als hulpverlener
optimistisch. Maar vanuit mijn kennis opgedaan in mijn 4 jaar als student zorgethiek, heb ik ook wel
zorgen. Zorgen of de zorg aan mensen echt centraal komt te staan, of er echt ruimte komt voor de
professional en vooral of nu in het beleid zorg als belangrijkste perspectief gekozen wordt. Dat wil ik
graag in deze thesis onderzoeken.
Het schrijven van deze thesis die zo dicht bij mijn werk ligt, is daarmee een worsteling geworden en
vaak ook een oogopener. Als oogopener heeft het me vaak in mijn werk geholpen om scherper te zijn
op de waarde van zorg, maar het was een worsteling om elke keer het zuivere perspectief van de
onderzoeker vast te houden bij het schrijven van de thesis, zonder de andere perspectieven uit het
oog te verliezen. Ik vind het wel van belang om te benadrukken dat mijn thesis gaat over het papie‐
ren beleid zoals geformuleerd is door de gemeente Tilburg en niet over de feitelijke uitvoering zoals
deze plaats vindt, wat een studie op zich waard is. In de feitelijke uitvoering zijn namelijk vele des‐
kundige professionals bezig om de scherpe kanten, zoals ik deze vaststel in mijn analyse,
werkenderwijs te verzachten. Dat doen deze professionals door in het vertalen van het beleid naar
uitvoering, stemmen af op het doel en de werkelijkheid zoals zij die tegenkomen i.p.v. het papieren
beleid.

Veel dank tijdens het schrijven van deze thesis ben ik verschuldigd aan mijn partner Gabry Verberne,
die me gedurende deze hele periode is blijven steunen, motiveren en aanjagen. Je was begripvol
voor mijn worstelingen als dat nodig was en streng als dat moest. Mijn zus Erica van Erp heeft veel
tijd gestoken in het nalezen en corrigeren van deze thesis en heeft daarmee conform de Wmo mijn
(on)mogelijkheden op taal gecompenseerd. Natuurlijk ben ik ook dank verschuldigd aan Prof. dr.
Vosman als eerste lezer en gids bij het schrijven van deze thesis en Prof. dr. Leget als tweede lezer.
Daarnaast wil ik nog noemen mijn studiegenoot en vriend Marcel de Koning, voor zijn vaak kritische
vragen en het samen optrekken gedurende de gehele studie. Natuurlijk ook dank aan alle mensen die
delen van mijn thesis hebben gelezen en van commentaar hebben voorzien; Han Jansen, Lydia van
Gerven en mijn collega’s bij het Instituut voor Maatschappelijk Werk Tilburg.

Johan van Hulten
Studie@vhulten.nl
Maart 2014

Hoofdstukindeling
1

2

3

4

5

6

7

Inleiding en probleemstelling .......................................................................................................... 7
1.1

Probleem‐ & vraagstelling ....................................................................................................... 8

1.2

Vraagstelling en deelvragen................................................................................................... 10

1.3

Doelstelling ............................................................................................................................ 10

1.4

Werkwijze en definities.......................................................................................................... 11

1.5

Leeswijzer............................................................................................................................... 12

De Wmo, de Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl ............................................................................. 13
2.1

De Wmo ................................................................................................................................. 13

2.2

Welzijn Nieuwe Stijl ............................................................................................................... 19

2.3

Deelvraag: wat is de Wmo, De Kanteling en het programma Welzijn Nieuwe Stijl?............. 20

Tilburgse situatie ........................................................................................................................... 24
3.1

Beleidsagenda en voornemens 2007 – 2011 ......................................................................... 24

3.2

Beleidsontwikkeling 2011 ‐ 2015 ........................................................................................... 27

3.3

Deelvraag: wat is de gemeentelijke uitwerking van de Wmo en het programma Welzijn
Nieuwe Stijl in de gemeente Tilburg voor het sociale domein inclusief het maatschappelijk
werk?...................................................................................................................................... 33

Maatschappelijk werk en de Wmo ................................................................................................ 36
4.1

Van Ewijk: Maatschappelijk werk in een sociaal gevoelige tijd ............................................. 36

4.2

Hortulanus: De noodzaak van meervoudigheid .................................................................... 40

4.3

Deelvraag: welk kritisch kader is er te plaatsen vanuit de wetenschappelijke kennis over het
maatschappelijk werk en sociale interventies? ..................................................................... 43

Voorlopige conclusie en bijgestelde probleemstelling ................................................................. 45
5.1

Terug naar de probleemstelling en de deelvragen ................................................................ 45

5.2

Bijgestelde probleemstelling ................................................................................................. 47

Community Care volgens Stepney and Popple ............................................................................. 49
6.1

Het sociale construct van de gemeenschap .......................................................................... 49

6.2

Gemeenschap als beleidsdoel................................................................................................ 51

6.3

De uitwerking van social work in de praktijk van community care in Groot‐Brittannië........ 55

6.4

Deelvraag: welke leerpunten en inzichten zijn er te halen uit de beschrijving van community
care door Stepney en Popple (2008)? ................................................................................... 57

Beschouwingen vanuit de zorgethiek aan de hand van Care in everyday life .............................. 59
7.1

Wat is zorg en zorgethiek? ..................................................................................................... 59

7.2

Zorg in de familie ................................................................................................................... 63

7.3

Werken in de zorg .................................................................................................................. 64

7.4

Vrienden en vriendschap ....................................................................................................... 66

7.5

Nobelheid, respect, zorg en rechtvaardigheid : geborgenheid van vreemden? ................... 67

8

9

7.6

Plaatsen en omgevingen ........................................................................................................ 68

7.7

Beleidsmakersruimte ............................................................................................................. 70

7.8

Zorg: ethiek, beleid en politiek .............................................................................................. 72

7.9

Deelvraag: welke leerpunten en inzichten zijn er te halen uit de zorgethische beschrijving
van dagelijkse zorg door Marian Barnes (2012)?................................................................... 74

Conclusies en aanbevelingen ........................................................................................................ 76
8.1

De wijze van invoering van de Wmo in gemeente Tilburg .................................................... 76

8.2

Mogelijke aanvullingen op het beleid bezien vanuit de wetenschappelijke literatuur ......... 78

8.3

Eindconclusie ......................................................................................................................... 82

8.4

Aanbevelingen ....................................................................................................................... 83

Bibliografie .................................................................................................................................... 85
Geraadpleegde websites................................................................................................................... 87

10 Bijlage 1: Meervoudig handelen bij opdrachtverlening, professionele impact en analyse .......... 89

1 Inleiding en probleemstelling
Er zijn op het moment veel ontwikkelingen gaande in de zorg en welzijn. De landelijke overheid heeft
gekozen om de organisatie van een aantal zorgtaken die zij vanuit de wetgeving had, anders te orga‐
niseren. Onderdeel hiervan zijn de transities die de overgang van deze wettelijke zorgtaken op
rijksniveau naar het niveau van de gemeente overhevelen omdat dit beter aan zou sluiten bij de
behoefte van de burger. Passende ondersteuning kan dan dichtbij geboden worden: zorg naar de
wijken. Dat betekent niet alleen dat de professionele zorg wijkgericht moet gaan werken, maar ook
dat de wijken zelf met haar inwoners gaan bijdragen aan de zorg die volgens de Wmo nodig is.
Dit veranderen van geïnstitutionaliseerde zorg naar meer maatschappelijke zorg zoals o.a. vastgelegd
in de Wmo stelt ook andere eisen aan het lokale welzijnswerk, waaronder het maatschappelijk werk.
Om aan deze veranderende eisen te kunnen voldoen, heeft het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS), samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Maatschap‐
pelijke Ondernemersgroep (MO‐Groep) het programma Welzijn Nieuwe Stijl (WNS) gestart op 1
oktober 20101.
Een van de speerpunten van het programma WNS is het verbeteren van de kwaliteit en professionali‐
teit van het welzijnswerk2: “De eerste hoofdlijn richt zich op de kwaliteitsverbetering van het
welzijnswerk, met de nadruk op de relatie tussen professional en burger.” Omdat er meer nadruk op
deze relatie komt te liggen, wordt er gesproken over meer ruimte voor de professional zodat de
professional de relatie meer vorm kan geven en daarmee de burger kan ondersteunen (dit woord
gebruikt de gemeente vooral om deze vorm van zorg te benoemen) om voor zichzelf en anderen te
zorgen. Het is dus niet meer de staat en daarmee de zorgverlener die voor iemand zorgt, vanuit haar
rol als overheid dan wel als professional, maar het is de staat die het mogelijk maakt dat iemand voor
zichzelf zorgt en de professional die daarin vanuit de relatie iemand ondersteunt.
Kortom het lijkt erop dat de verandering die is ingezet vanuit de Wmo een fundamentele verandering
van het organiseren van zorg en welzijn in de verzorgingsstaat behelst. Dit is een complex verande‐
ring die gebaseerd lijkt op vooronderstellingen die zeker op het eerste gezicht niet meteen duidelijk
zijn.
De gemeente Tilburg krijgt natuurlijk ook te maken met de transities inzake zorg en welzijn. Zij heeft
haar visie op wat er moet gebeuren met betrekking tot de sociale ondersteuningsstructuur neerge‐
legd in een serie van nota’s. Uit deze nota’s komt een beeld naar voren van een gemeente die samen
met het maatschappelijke veld nog erg aan het zoeken is naar een manier om deze omslag naar
maatschappelijke zorg vorm te geven.
Deze thesis beperkt zich tot de geformuleerde beleidsvoornemens van de gemeente Tilburg op het
gebied van de Wmo. Als de beleidscyclus tot nu in ogenschouw genomen wordt, zou de huidige fase
van de uitvoering meegenomen moeten worden in dit thesisonderzoek. Dit is niet gedaan en alleen
de nota’s tot 2013 zijn in deze thesis meegenomen. De uitvoeringsfase die in 2013 zijn vorm heeft
gekregen en de daarbij behorende nota’s en bijstellingen van het beleid vallen dus buiten de reik‐
wijdte van dit onderzoek. Deze beleidsvoornemens worden afgezet tegen de kennis die er is over de
rol van het maatschappelijk werk en sociale interventies in Nederland. Daarna zal er naar een inter‐
nationaal perspectief gekeken worden door de beleidsvoornemens te vergelijken met de situatie in
Groot‐Brittannië en de kennis van de zorgethiek inzake dagelijkse zorg.
1
2

http://www.invoeringWmo.nl/sites/default/documenten/Brochure_WNS.pdf opgeroepen op 22‐3‐2013
http://www.invoeringWmo.nl/vraag/waarom‐welzijn‐nieuwe‐stijl opgeroepen op 22‐3‐2013
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1.1

Probleem‐ & vraagstelling

De transitie naar maatschappelijke zorg betekent een forse verandering voor de gemeenten en het
welzijnswerk in Nederland en dus ook voor de gemeente Tilburg. Deze transitie levert voor alle
betrokken partijen in dit proces een zoektocht op. Oude kaders worden losgelaten, maar de nieuwe
kaders zijn nog niet altijd even helder. Deze zoektocht doet zich voor op zowel macro‐, meso‐ als
microniveau.
Op macroniveau is het zoeken naar nieuwe modellen van denken over zorg. De ontwikkeling in
denken over hoe zorg gegeven kan worden is te illustreren aan de hand van de ontwikkelingen in de
zwakzinnigenzorg3. Waar eerst gedacht werd dat een zwakzinnige een defect had (medisch model)
en daarvoor dus behandeld of verzorgd moest worden, kwam begin jaren 60 onder invloed van de
psychologie het ontwikkelingsparadigma op; personen met een beperking4 hebben mogelijkheden en
moeten worden getraind. In het huidige burgerschapsmodel staan participatie en inclusie van deze
groep personen op de voorgrond (Embregts, 2009). Deze ontwikkeling, uitgebreid beschreven door
Van Gennep, is in grote lijnen herkenbaar op macro niveau in het denken over zorg: waar het eerst
ging over verzorgen/behandelen (medisch model) of ontwikkelen/trainen (ontwikkelingsmodel), gaat
het in de nieuwe structuur over ondersteunen en bijstaan (burgerschapsmodel) (Baart, 2013, p. 19).
Daarbij hoort het veranderen van mensbeeld van ‘de mens met beperkingen’ naar ‘de mens met
rechten en plichten’. Dit heeft invloed op de wijze waarop de overheid beleid maakt en wie invloed
heeft op dat beleid. In het nieuwe model is de burger plots een actor, iemand die niet alleen het
beleid ondergaat, maar er actief een rol in heeft. Sterker nog, deze actieve rol moet gepakt worden
op straffe van sancties5. Woorden als opdrachtnemer en opdrachtgever krijgen een andere lading.
Waar dit eerst helder was, overheid geeft opdracht en de instelling voert uit, wordt dat nu meer
diffuus. Als er meer vanuit de burger gekeken en gehandeld moet worden, wie is dan opdrachtgever
en opdrachtnemer? Hoe wordt dan vastgesteld wat nuttig is? Hoe wordt dat nut bepaald? Of con‐
form modern economisch discours: wat is de meerwaarde? En vanuit welk perspectief moet dat dan
vastgesteld worden? En hoe stelt de samenleving vast ‘wat meerwaarde heeft’ en recht doet aan
‘wat de samenleving wil?’
Taken, opdrachten en verantwoordelijkheden die eerder werden verleend en opgesplitst naar aan‐
leiding van ziektebeelden en aandoeningen, moeten nu weer met ondersteuning opgepakt worden in
de civil society6 waarbij de nadruk komt te liggen op hoe mensen kunnen deelnemen ondanks dat ze
een beperking hebben. Waar eerst de landelijke overheid een grote rol had, zal nu de lokale overheid
dit hebben. Deze trend is wereldwijd herkenbaar, maar voltrekt zich met grote tempoverschillen.
Op mesoniveau komt deze omslag tot uiting in de verhouding hoe de gemeente omgaat met haar
burgers en de zorginstellingen. Deze thesis beperkt zich op dit niveau tot de stad Tilburg. Op dit
niveau wordt nu en in de toekomst de opdracht verleend aan instellingen die hun inzet ook moeten
verantwoorden. Het beleid van de gemeente zal hieraan vorm moeten geven en hierbij zal rekening
gehouden moeten worden met de hedendaagse complexe samenleving, die daarbij in vorm en
opbouw sterk kan verschillen per stad, wijk of dorp. De wijze waarop een gemeente instellingen
aanstuurt en hun inzet evalueert, heeft invloed op hoe zij handelt als opdrachtnemer voor het leve‐
ren van zorg en hoe zij met haar professionals omgaat. Binnen het Instituut voor Maatschappelijk
3

Deze term is tijdsgevoelig. In de huidige tijd zou dit de zorg voor verstandelijk beperkten genoemd worden.
Zoals te zien, geeft dat ook een verandering in taal. Van zwakzinnig naar mensen met een beperking.
5
Een duidelijk voorbeeld is het verplicht vrijwilligerswerk voor werkelozen.
http://kennisbank.platform31.nl/pages/29307/Verplicht‐vrijwilligerswerk‐als‐tegenprestatie‐bijstand.html
6
civil society is een woord dat plots uit het moderne beleidsdiscours naar voren komt. Er zijn vele definities van
te geven, maar in beleidsnota’s wordt hiermee blijkbaar het domein bedoeld waar mensen vrijwillig onderlinge
verbanden aangaan al dan niet verbonden aan instituties zoals kerken of verenigingen. Dat lijkt dus op het
maatschappelijk middenveld.
4
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Werk (IMW) is dit herkenbaar doordat oude kaders worden losgelaten. Het IMW heeft tot nu toe het
management de taak gegeven om de kwaliteit van zorg en cliëntgerichtheid te waarborgen. Hiertoe
zijn standaarden, procedures en richtlijnen opgesteld, welke zijn opgenomen in het HKZ‐handboek
van het IMW. Dit kan belemmerend zijn voor de professionaliteit zoals die ervaren wordt door de
maatschappelijk werker, die wellicht in een situatie vrijheid van handelen nodig heeft en als professi‐
onal primair in zijn relatie met de cliënt, mede vorm geeft aan kwaliteit van zorg en cliëntgerichtheid.
Op microniveau moet dus ‘de professional’ zijn ‘ruimte’ pakken zoals het verwoord staat in de Wel‐
zijn Nieuwe Stijl en de diverse beleidsnota’s. Maar wie of wat de professional is en wat hij moet
kunnen of welke ruimte hij moet pakken is nog niet helder uitgewerkt in deze stukken. De uitvoerend
werker in het veld heeft hierover geen duidelijkheid gekregen van de instelling of de overheid. Aan
de andere kant moet deze uitvoerend werker zich wel op een andere manier gaan verhouden tot de
cliënt. Waar hij/zij eerst de rol van expert aannam, met kennis van het sociale probleem of de aan‐
doening en daarvoor een protocol, werkwijze of therapie had met een mogelijke oplossing, moet
hij/zij nu in een ondersteunende rol gaan staan ten opzichte van degene die hem benadert. De
persoon en zijn beperking om deel te nemen is daarbij het uitgangspunt, niet de aandoening of het
probleem dat deze persoon heeft. De professional zal een manier moeten vinden om zijn werk kwali‐
tatief vorm te geven zonder dat hij kan volstaan met alleen te wijzen naar standaarden, protocollen
en richtlijnen.
Het kijken vanuit deze drie niveaus maakt al duidelijk dat er vele vragen en onduidelijkheden zijn die
naar voren komen door het invoeren van de Wmo en het daaruit voortkomende beleid op gemeen‐
telijk niveau. Deze vragen en onduidelijkheden zijn zeker in deze fase van het proces lastig te
beantwoorden. Wellicht kan een aantal van deze vragen opgehelderd worden als daarvoor gekeken
wordt naar kennis en ervaring die al is opgedaan in andere landen of vanuit wetenschappelijke
theorieën.
Groot‐Brittannië ligt in dit proces van de omslag naar vermaatschappelijking van zorgtaken vóór op
Nederland, terwijl Groot‐Brittannië in een aantal opzichten een vergelijkbaar land is met Nederland.
Het kan dus zijn dat zij antwoorden hebben op vragen die hier nog onbeantwoord zijn, terwijl aan de
andere kant problemen wellicht zichtbaar zijn geworden met de invoering van het model, waar hier
nog niet aan gedacht is.
Als laatste is er een beschouwing vanuit een kritisch‐analytische sociale ethiek en de zorgethiek. De
doelstelling van het beleid lijkt namelijk te zijn dat er goede zorg is voor burgers, waarbij de onderlin‐
ge verhoudingen en deelname centraal staan. Dat roept direct de vraag op wat goede zorg is. Vanuit
het kader van maatschappelijke zorg is dat dus niet alleen fysieke verzorging of medische zorg, maar
juist kijken naar de persoon in de samenleving in al zijn facetten en met de nadruk op meedoen. Om
die reden kan het zijn dat de zorgethiek, met zijn uitgangspunt om te zoeken in de betrekking, ziens‐
wijzen kan aanreiken die van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van beleid.
Probleemstelling
De veranderingen in zorg en welzijn zorgen voor veel onduidelijkheid voor het maatschappelijk werk.
Oude kaders worden losgelaten en moeten worden vervangen door nieuwe kaders. De vooronder‐
stellingen waarop deze kaders gebaseerd zijn lijken niet geëxpliciteerd, behalve dat professionals,
instellingen en de gemeente, de zorgtaken dichter en passender bij de burger moeten organiseren,
waarbij de burger zelf ook een belangrijke rol heeft. Dat maakt het zoeken naar nieuwe kaders en de
rol voor het maatschappelijk werk in dit complexe proces lastig. Bij deze zoektocht, hier beperkt tot
de Wmo transitie in Tilburg, wordt niet gekeken naar wat er geleerd kan worden vanuit reeds be‐
staande ontwikkelingen in o.a. Groot‐Brittannië, in kritisch‐analytische sociale ethiek en de
zorgethiek. Hierdoor worden fouten wellicht herhaald en bestaat het risico dat goede zorg in het
beleid niet centraal komt te staan.
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1.2 Vraagstelling en deelvragen
Vraagstelling
Op welke wijze wordt de Wmo vormgegeven in Tilburg, af te lezen aan de beleidsvoornemens tot
2013 en welke aanvulling is daarop te geven vanuit de reeds bestaande wetenschappelijke kennis die
is opgedaan in o.a. kritisch‐analytische sociale ethiek, de zorgethiek en community care in Groot‐
Brittannië die van belang kan zijn voor een gemeentelijke gesubsidieerde instelling als het Instituut
voor Maatschappelijk Werk (IMW) en welke zorgethische aspecten kunnen daarbij aanwijzingen
geven voor een beleid met waarborgen voor goede zorg?
Deelvragen
De deelvragen hierbij zijn:
 Wat is de Wmo, De Kanteling en het programma Welzijn Nieuwe Stijl?
 Wat is de gemeentelijke uitwerking van de Wmo en het programma Welzijn Nieuwe Stijl in de
gemeente Tilburg voor het sociale domein inclusief het maatschappelijk werk?
 Welk kritisch kader is er te plaatsen vanuit de wetenschappelijke kennis over het maatschappelijk
werk en sociale interventies?
 Welke analytische inzichten zijn er te maken vanuit de wetenschappelijke kennis in Groot‐
Brittannië over vermaatschappelijking in het maatschappelijk werk (social work)?
 Welke kritische inzichten kunnen er benoemd worden vanuit de wetenschappelijke kennis van de
zorgethiek inzake de dagelijkse zorg aan de hand van o.a. M. Barnes?

1.3 Doelstelling
Doelstelling van het onderzoek
De doelstelling is inzicht te krijgen in de beleidsvoornemens inzake de Wmo in Tilburg en zicht te
krijgen op mogelijke kritische inzichten vanuit de wetenschappelijke kennis over het maatschappelijk
werk en sociale interventies in Nederland, de ervaringen binnen community care in Groot‐Brittannië
en de kennis in de zorgethiek. Om op deze manier bij te dragen aan inzichten in of aanbevelingen op
de praktijk in de gemeente Tilburg.
Toelichting op doelstelling
Hoewel evidence‐based een term is die veel gehanteerd wordt in het kader van beoordeling van
methodieken die gebruikt worden binnen het sociale domein, is het beleid dat deze beoordeling
voorschrijft meestal niet aan dezelfde standaard onderhevig. Beleid komt vaak tot stand in een
politieke omgeving, waarbij ideologische inzichten vaak meer invloed hebben dan wetenschappelijke
kennis. Het is de doelstelling van deze scriptie om een mogelijk perspectief vanuit de wetenschap
aan te dragen, door bestaande wetenschappelijke kennis af te zetten tegen het beleid van de ge‐
meente Tilburg. Daartoe wordt gekeken naar wetenschappelijke kennis vanuit het maatschappelijk
werk en sociale interventie in Nederland en reeds beschreven wetenschappelijke kennis vanuit
Groot‐Brittannië. Groot‐Brittannië heeft een voorsprong op Nederland als het gaat om de omslag
naar zorgtaken georganiseerd op wijkniveau en het gebruiken van de kracht van de samenleving. De
term die hiervoor in Groot‐Brittannië gebruikt wordt is community care. Voor de Nederlandse zoek‐
tocht kan dus gekeken worden welke mogelijkheden en onmogelijkheden zich in de praktijk in Groot‐
Brittannië hebben voorgedaan. Vooral op macro‐ en mesoniveau kan deze vergelijking nuttig zijn. De
zorgethiek kan op haar beurt met haar reflecties aanwijzingen geven over goede zorg, omdat de
zorgethiek een venster biedt op de sociale en politieke kwetsbaarheid van mensen ten opzichte van
het eigen initiatief en de eigen inzet.
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1.4 Werkwijze en definities
Status quaestionis
Een bestudering van de in de gemeente Tilburg geformuleerde beleidsvoornemens en een vergelijk
met de beschreven praktijk in Groot‐Brittannië of een vergelijk van deze beleidsvoornemens met de
zorgethiek heeft, zover is na te gaan, nog niet plaats gevonden.
Theoretisch kader
Deze thesis is een literatuur onderzoek. Het onderzoek is wel op diverse manieren ingeperkt. Er is
een geografische beperking in de zin dat het gaat over het beleid van de gemeente Tilburg. Bij dat
beleid is er vooral gekeken naar de agendavorming, beleidsvoorbereiding en beleidsbepaling van de
gemeente Tilburg. De daadwerkelijke beleidsuitvoering is in volle gang en is niet meegenomen in dit
onderzoek, waardoor het onderzoek zich beperkt tot een gedeelte van de beleidscyclus. Bij de we‐
tenschappelijke literatuur is er gekozen voor een beperkt aantal direct relevante auteurs.
Er wordt eerst gekeken worden naar de situatie in de gemeente Tilburg. Dit aan de hand van de
Wmo & Welzijn Nieuwe Stijl en hoe dat vertaald wordt in de beleidsnota’s in de gemeente Tilburg.
Hierna zal er gekeken worden naar Ambivalenties in het sociale domein van R. Hortulanus (2011) en
Maatschappelijk werk in een sociaal gevoelige tijd van H. van Ewijk (2010) om de Nederlandse situa‐
tie te complementeren met een wetenschappelijke beschouwing de huidige ontwikkelingen in relatie
tot de positie van het maatschappelijk werk en sociale interventies. De volgende stap is het beschrij‐
ven van de praktijk in Groot‐Brittannië, aan de hand van Social work and the community : a critical
context for practice van Stepney, Paul & Keith Popple (2008). Ten slotte wordt gereflecteerd vanuit
de zorgethiek aan de hand van Care in Everyday Life: An Ethic of Care in Practice van Marian Barnes
(2012).
Werkdefinities van centrale begrippen
Dit zijn werkdefinities zoals deze in het beleidsdiscours voorkomen. Het gaat niet om wetenschappe‐
lijke, kritische definities.
Zorgrelatie: In een zorgrelatie moet worden gezocht naar wat nodig en goed is. Dat moet van twee
kanten tot stand worden gebracht. Dit betekent dat een goed professional niet louter een ‘toepasser’
is van technische handelingen die deskundig uitgevoerd moeten worden, maar vooral telkens weer ‐
vanuit de eigen deskundige achtergrond ‐ inschattingen maakt door goed te luisteren en te kijken
naar wat er concreet aan de hand is, daarop reageert en er vervolgens nog op reflecteert.
Welzijn Nieuwe Stijl: In 2010 is de overheid samen met de brancheorganisatie voor het welzijnswerk
het programma Welzijn Nieuwe Stijl gestart. Dit naar aanleiding van de evaluatie van 4 jaar Wmo.
Het doel was een nieuwe impuls geven aan de invulling van de Wmo, om zo de zelfredzaamheid en
participatie van burgers te vergroten.
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen,
gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of
een rolstoel. Dankzij de Wmo kunnen zij meedoen in de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig
blijven wonen. Gemeenten voeren de Wmo uit. Iedere gemeente legt andere accenten.7

7

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet‐maatschappelijke‐ondersteuning‐Wmo opgeroepen 27 april
2013.
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Maatschappelijk middenveld: Het geheel van niet‐gouvernementele en non‐profit organisaties die
actief zijn in het openbare leven. Zij staan voor de belangen en waarden van hun leden of anderen en
baseren zich op ethische, culturele, politieke, wetenschappelijke, religieuze of filantropische overwe‐
gingen.
Professionals: Term die gebruikt wordt om betaalde krachten aan te duiden die werkzaam zijn bin‐
nen het sociale domein en daar taken uitvoeren.
Sociale domein: Het domein waarin de burger zijn sociale rollen vervult, zoals het functioneren in
gezin, werk, buurt, vriendenkring of vrije tijd. Het gaat om het aantal sociale contacten die een per‐
soon heeft, de kwaliteit van deze sociale contacten en de positie van deze persoon in de
maatschappij.8 Het gaat over mensen en hun leven. Over wonen, werken, leven en meedoen in de
maatschappij. Over opgroeien, naar school gaan, zelfstandig worden. Over ziekte, niet zo zeer over
pathologische aspecten van een ziekte, maar wel over het leven met een ziekte of beperking.9
Zorg en welzijn: In deze thesis wordt gesproken over het domein zorg en welzijn en uitvoerders zorg
en welzijn. Daarmee wordt het domein bedoeld dat de Wmo behelst. Daaronder valt niet de medi‐
sche zorg als het gaat om de curatieve zorg. Het betreft dat gedeelte van de zorg dat meer gericht is
op verzorging. Verzorging die wel verband kan houden met een (chronische) lichamelijke of psychi‐
sche aandoening, maar niet de behandeling daarvan behelst.

1.5 Leeswijzer
In het eerste hoofdstuk wordt het raamwerk van het onderzoek geschetst, wat de basis vormt van
deze thesis. In dit hoofdstuk staat de onderzoeksvraag beschreven en worden de beperkingen van
het onderzoek weergegeven. In het tweede hoofdstuk wordt er gekeken naar de landelijke kaders en
programma’s die er zijn rondom de Wmo en de transitie van zorg die daarmee in gang is gezet.
Het derde hoofdstuk bestaat uit een samenvatting en beschouwing van de beleidsvoornemens van
de gemeente Tilburg tot medio 2013. In het vierde hoofdstuk wordt een beschouwing gemaakt van
de veranderingen in het sociale domein en het maatschappelijk werk in het bijzonder, aan de hand
van twee Nederlandse auteurs namelijk Hans van Ewijk en Roelof Hortulanus. Hierna volgt een vijfde
hoofdstuk dat samenvat wat de voorgaande hoofdstukken aan inzichten en kennis hebben opgele‐
verd. Het zesde hoofdstuk bevat een bestudering van de praktijk van Community Care in Groot‐
Brittannië aan de hand van de auteurs Stepney en Popple en het door hen geschreven boek Social
Work and the Community (2008). In het zevende hoofdstuk zal aan de hand van Marian Barnes en
haar boek Care in everyday life (2012) een beschrijving van een zorgethische visie op zorg in het
dagelijkse leven gegeven worden. In het achtste en laatste hoofdstuk wordt er een antwoord gefor‐
muleerd op de vraagstelling en worden conclusies getrokken.

8

Gebaseerd op definitie RIVM: http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid‐en‐ziekte/functioneren‐en‐
kwaliteit‐van‐leven/kwaliteit‐van‐leven/wat‐is‐kwaliteit‐van‐leven‐en‐hoe‐wordt‐het‐gemeten/ opgeroepen 23
juni 2013.
9
Gebaseerd op de definitie van de gemeente Amsterdam:
http://www.oost.amsterdam.nl/publish/pages/359881/112416‐oost‐kadernota.pdf opgeroepen 24 juli 2013
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2

De Wmo, de Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Kanteling en
Welzijn Nieuwe stijl inhoudt. Het hoofdstuk is vooral een samenvatting van de Wmo en Welzijn
Nieuwe Stijl.

2.1 De Wmo
Wettelijke kader: de letter van de wet
In 2007 heeft de landelijke overheid de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) ingevoerd in
Nederland. Deze wetgeving vervangt de oude welzijnswet, de Wet Voorzieningen Gehandicapten
(WVG) en ook delen van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) en de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). In de komende tijd zal er meer vanuit de AWBZ overgeheveld
worden naar de Wmo. Bij de invoering van de wet in 2007 ging alleen de lichte huishoudelijke hulp
over naar de Wmo, niet ‘de zorg’10, waarmee de verpleegkundige taken en de persoonlijke verzor‐
ging van de thuiszorg bedoeld wordt.
De Wmo moet een passend en samenhangend beleid bevorderen op de terreinen van maatschappe‐
lijke ondersteuning, wonen, welzijn en op aanpalende terreinen.11
Deze terreinen worden in de Wmo prestatieterreinen genoemd. Het zijn er negen die specifiek in de
wet benoemd worden12;
1. het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten;
2. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van
ouders met problemen met opvoeden;
3. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;
4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
5. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig
functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van
mensen met een psychosociaal probleem;
6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch
probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van
hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer;
7. het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang;
8. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden
van psychosociale hulp bij rampen;
9. het bevorderen van verslavingsbeleid.

De Wmo geeft een opdracht aan de gemeente; de gemeente krijgt een compensatieplicht. Deze
bestuurlijke term compensatieplicht houdt in dat de gemeente er voor zorgt dat zij beperkingen in
zelfredzaamheid wegneemt of compenseert zodat ze burgers in staat stelt om13:

10

Waarmee het meteen duidelijk is dat hierbij de nauwe definitie van medische zorg gebruikt wordt en niet de
bredere definitie zoals die van Tronto.
11
Implementatie Wmo: Algemene handreiking.
12
Zoals o.a. te vinden in Meerjarenbeleidskader Wmo 2008 ‐ 2011 van de gemeente Tilburg op te roepen via
http://www.Wmoadviesraadtilburg.nl/advies/meerjarenbeleidskaderWmo20082011.pdf
13
Wettekst Wmo zoals te vinden op http://wetten.overheid.nl/BWBR0020031/geldigheidsdatum_25‐05‐2013
opgeroepen op 25‐5‐2013 om 21:06.
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1. een huishouden te voeren;
2. zich te verplaatsen in en om de woning;
3. zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel;
4. medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan.
Compensatie betekent blijkbaar dat de gemeente de mogelijkheden van de burger aanvult totdat de
burger bovenstaande zaken kan. Wat de mogelijkheden zijn, wordt bepaald aan de hand van wat er
nodig is om het doel te bereiken, in plaats van aan de hand van de beperking die iemand heeft.
De burgers die recht hebben op deze compensatieplicht zijn benoemd in artikel 1, lid g. van de wet.
En dan specifiek de personen benoemd in g.4. tot g.6;
4°. het ondersteunen van mantelzorgers daaronder begrepen steun bij het vinden van ade‐
quate oplossingen indien zij hun taken tijdelijk niet kunnen waarnemen, alsmede het
ondersteunen van vrijwilligers;
5°. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig
functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van
mensen met een psychosociaal probleem;
6°. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psy‐
chisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het
behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het
maatschappelijke verkeer.
De gemeente heeft daarbij de plicht om maatwerk te leveren en te kijken naar wat de persoon zelf
nog kan en heeft de vrijheid om naar eigen inzicht de voorzieningen in te richten die deze compensa‐
tieplicht vervullen.
De Wmo hecht veel waarde aan de keuzevrijheid en de positie van de cliënt. Het recht op keuzevrij‐
heid staat expliciet genoemd in artikel 3, lid 4 onder e, waarin staat dat de gemeente aandacht moet
besteden aan de keuzevrijheid van de burger. Verder staat in artikel 6 van de wet de verplichting
voor de keuze tussen een persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura. In artikel 11 en 12 van
de wet wordt de verplichting opgelegd om belanghebbenden te betrekken bij de planvorming en om
vertegenwoordigers van de doelgroep om advies te vragen.
De wet geeft dus vooral verplichtingen en vrijheid aan de gemeente om dit in een lokaal beleid vorm
te geven. De wet gaat dus niet uit van een centrale sturing, maar biedt juist een wettelijk kader
waarin decentrale (gemeentelijke) sturing vorm moet krijgen. Voor de thesis is het van belang om
vast te stellen dat de wet niet te specifiek is, maar alle ruimte biedt om het gemeentelijk beleid aan
te passen op de lokale situatie.
Het bestuurlijke kader en het doel van de Wmo
Het wettelijke kader zoals beschreven in de vorige paragraaf is natuurlijk een formele juridische
uitwerking van een bestuurlijk, politiek doel. Wat wordt er met de Wmo beoogd? Wat is het door de
overheid gesignaleerde probleem dat zij met de Wmo wil oplossen?
In de memorie van toelichting14 wordt het volgende aangegeven:
Samenhangend lokaal beleid om participatie van alle burgers mogelijk te maken en te bevor‐
deren, uitgevoerd dicht bij de burger door een daarvoor goed toegeruste gemeente, is het
belangrijkste oogmerk van dit wetsvoorstel. [….] Dit wetsvoorstel is één van de antwoorden
van de regering op de vragen waarmee de samenleving als gevolg van demografische, soci‐
aal‐culturele en sociaal‐economische ontwikkelingen de komende jaren wordt
14

Memorie van toelichting zoals te vinden op http://www.st‐ab.nl/wetWmomvt.htm opgeroepen op 21‐12‐
2013 om 19:12.
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geconfronteerd. Vergrijzing, vraagstukken van culturele integratie, individualisering en steeds
minder werkenden ten opzichte van het aantal van hen (deels) afhankelijken zoals kinderen,
gehandicapten, psychiatrische patiënten en ouderen, vragen om een nieuwe balans in ver‐
antwoordelijkheden, zowel tussen burgers en overheid als tussen overheden en ook tussen
burgers onderling. Dit leidt er ten eerste toe dat het sociale kapitaal gekoesterd moet wor‐
den, behouden moet blijven en zelfs versterkt moet worden. Ten tweede leidt dit ertoe dat
voorkomen moet worden dat bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een onaanvaardbare
en onbetaalbare druk op de Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten (AWBZ).
In de bovenstaande tekst zijn een aantal zaken duidelijk te onderscheiden. De overheid geeft aan dat
zij van mening is dat het regelen van de ondersteuning dient te gebeuren zo dicht mogelijk bij de
burgers in kwestie en dat daarom de gemeente meer de aangewezen instantie is. Verder benoemt zij
heel duidelijk het sociale kapitaal tussen de burgers onderling, dat versterkt dient te worden. Als
laatste is er dan nog één regel gewijd aan het beheersen van de kosten omdat anders de AWBZ
onbetaalbaar wordt.
Verder in de memorie maakt zij het voorliggend veld, wat de hulp tussen burgers onderling is, nog
meer expliciet (onderstreping door auteur):
De regering is van mening dat een krachtige sociale structuur nodig is, waar zelforganisatie,
maatschappelijke binding en eigen verantwoordelijkheid een belangrijke plaats in innemen,
die voorliggend is aan professionele arrangementen van zorg, cultuur, ontspanning en wel‐
zijn. De regering heeft de overtuiging dat met goede voorliggende voorzieningen en
preventieve ondersteuning veel beter aan de wens tot sociale participatie van burgers, jong
en oud, met en zonder beperkingen, kan worden voldaan. Professionele inzet kan dan bo‐
vendien veel gerichter plaatsvinden waar dat is vereist. Een collectief verzekeringssysteem
als de AWBZ kan dan ingezet blijven worden voor mensen met een zeer ernstige en langduri‐
ge zorgvraag.
Het is duidelijk dat de Wmo meer een beroep gaat doen op de zorg door de burgers onderling in de
samenleving. De overheid gaat van de rol van ‘zorgen voor’ naar een rol van ‘zorgen dat’. Het is dus
niet meer zo dat de overheid een voorziening verstrekt die past bij een aandoening, maar dat zij een
structuur in het leven roept waarbinnen passende zorg gegeven wordt. Deze passende zorg is er
vooral op gericht dat iedereen kan meedoen. Meedoen, als belangrijk aspect van de wet, komt ook
naar voren in de vele uitingen die over de Wmo verschijnen zoals van het ministerie, de VNG, CG‐
raad en vele andere organisaties. Een tweetal voorbeelden:
De parkinsonvereniging15
Meedoen staat centraal in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt als pati‐
ent met Parkinson(isme) beperkingen ondervinden in uw huishouden of woning. U kunt
moeite hebben met het zich verplaatsen binnen en buiten de woning. Of het is door uw aan‐
doening lastig in contact te komen met andere mensen en deel te nemen aan activiteiten.
Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid deze beperkingen zoveel mogelijk weg te ne‐
men en daarmee Wmo‐resultaten te bereiken.
CG‐Raad16
Kanteling Wmo – Iedereen doet mee.
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een brede participatiewet die zegt: Ieder‐
een moet kunnen meedoen. In de Wmo is de compensatieplicht opgenomen, die de

15

http://www.parkinson‐vereniging.nl/files/6213/5513/5585/Wmokaart_1.pdf opgeroepen 25‐5‐2013
http://www.cg‐raad.nl/docs_en_pdfs/Wmo/2010‐Brochure_KantelingA4‐2.pdf opgeroepen op 8‐10‐2013
om 20:05
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verantwoordelijkheid van gemeenten regelt om mensen met een beperking en ouderen te
ondersteunen.
In de uitgave Wat iedere bestuurder moet weten! (VNG, 2006)17, staat het als volgt verwoord:
De vraag: “waarom de Wmo?” wordt vaak beantwoord met behulp van de begrippen: maat‐
werk, ontkokering, gemeentelijke regie, beperking uitgavengroei AWBZ, meedoen en civil
society. Beknopt geformuleerd kennen deze kernbegrippen de volgende samenhang: Maat‐
schappelijke ondersteuning vereist maatwerk. Dat maatwerk kan tot stand komen door meer
samenhang tussen wonen, zorg en welzijn. De gemeente krijgt de regie om deze samenhang
ook daadwerkelijk te realiseren. De belangrijkste doelstelling van de Wmo is het bevorderen
van de maatschappelijke participatie. De Wmo is een participatiewet. Maatschappelijke on‐
dersteuning en dienstverlening staan in het teken van het langer zelfstandig kunnen wonen
en participeren (meedoen).
In deze handreiking staat tevens een stuk opgenomen over zorg die meer door de burgers onderling
vormgegeven moet worden.
De kracht in de samenleving zelf. In de samenleving zijn er tal van initiatieven gericht op het
ondersteunen van mensen. Buddy projecten voor verslaafden, koffietafels voor ouderen, cir‐
kels van mensen met een specifieke ziekte, netwerken van ouders met
opvoedingsproblemen, logeeradressen van en voor ouders van kinderen met een verstande‐
lijke beperking. Het zijn allemaal initiatieven vanuit de samenleving zelf. Het is een
belangrijke opgave vanuit de Wmo op welke wijze dit soort initiatieven ondersteund kunnen
worden. Daarnaast blijft het ondersteunen van kwetsbare groepen een belangrijke taak voor
de gemeente. Faciliteren, investeren, stimuleren, verbinden en ruimte bieden zijn de kern‐
woorden. (VNG, 2006)
Deze uitgave van de VNG gaat er blijkbaar wel vanuit dat dit dan allemaal mogelijk is, want in de nota
worden geen situaties beschreven waarin wellicht een andere rol van een overheid nodig zou zijn
omdat het eigen netwerk dan wel buurt dit onvoldoende zou kunnen. Wellicht wordt er dan vanuit
gegaan dat de gemeente natuurlijk haar rol pakt en zorgt zoals dat in het verleden gebeurde, maar
beschreven is dat niet. Het is verder belangrijk om hier op te merken dat in de memorie van toelich‐
ting op de Wmo twee keer verwezen wordt naar de civil society, een term die vaker opduikt. Het lijkt
een belangrijke term te zijn gezien de tekst in de memorie van toelichting18:
Belangrijk uitgangspunt bij dit beleidsterrein is dat het bevorderen van de sociale samenhang
en de leefbaarheid niet alleen ontstaat door de inzet van, door de gemeente gefinancierde,
professionele organisaties. Ook, en veelal in eerste instantie, gaat het om de inzet van de
naaste omgeving, zoals familie, buren, vrijwilligers in de buurt of in kerkelijke verbanden of
bijvoorbeeld de sportvereniging. Dergelijke onderlinge betrokkenheid creëert de “civil socie‐
ty”, meer dan welke professionele organisatie ooit zou kunnen.(VNG, 2006)
Maar wat exact met de civil society bedoeld wordt, is niet duidelijk en staat ook niet in de tekst. Het
lijkt te verwijzen naar het maatschappelijk middenveld, maar zeker is dat niet.
De Kanteling
Uit de vorige twee paragrafen komt sterk naar voren dat de Wmo een geheel nieuwe benadering is
van de wijze van hulp bieden aan individuen en groepen in de samenleving die ondersteuning19 nodig
hebben. Deze nieuwe benadering van de zorg en ondersteuning in de samenleving vraagt veel van de
overheid (gemeente), de zorginstellingen, de informele zorg en natuurlijk ook van de burgers in het
land.

17

http://www.invoeringwmo.nl/sites/default/documenten/broch_wethouders_zw_wt.pdf opgeroepen op 11‐
2‐2014 om 20.00
18
http://www.st‐ab.nl/wetwmomvt.htm opgeroepen op 19‐2‐2014 om 15:32
19
Hier wordt het woord ondersteuning gebruikt in plaats van zorg, zie ook paragraaf 2.2.4
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De overheid rolt deze nieuwe wijze van werken dan ook gefaseerd uit. Deze fasering gebeurt zowel in
tijd, taken, als wie er mee geconfronteerd wordt. De eerste versie van de Wmo is aangenomen in de
tweede kamer op 14 februari 2006 en trad op 1 januari 2007 in werking. Zoals blijkt uit de eerder
beschreven wettekst was de werking van de Wmo nog beperkt tot:
 woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen (voorheen via de WVG);
 welzijnsbeleid (voorheen via de Welzijnswet 1994);
 huishoudelijke verzorging (voorheen via de AWBZ);
 bestrijding van huiselijk geweld;
 vrouwenopvang;
 zorg voor dak‐ en thuislozen (Maatschappelijke Opvang).
De komende jaren is het de bedoeling dat ook de volgende onderdelen aan de wet worden toege‐
voegd. Dit blijft echter afhankelijk van politieke besluitvorming. De stand van zaken op 1‐8‐2013 is als
volgt:
1‐1‐2013 : Nieuwe aanvragen voor de AWBZ functie begeleiding individueel of begeleiding groep, (in
de volksmond dagbesteding).
1‐1‐2014 : Bestaande indicaties AWBZ functie begeleiding individueel of begeleiding groep.
1‐1‐2014 : Vervangen huishoudelijke verzorging door maatwerk.
1‐1‐2014 : BasisGGZ (deze nieuwe wet is nog niet uitgewerkt, maar leunt op de Wmo).
1‐1‐2015 : Transitie jeugdzorg (waarbij een aantal zaken verschuiven richting de steunstructuur uit de
Wmo).
1‐1‐2015 : Wet werken naar vermogen (nieuwe wet).
Als het gaat om degenen die er mee geconfronteerd worden, is dat ook een fasegewijs proces ge‐
weest. De eerste die ermee is geconfronteerd is de rijksoverheid zelf als uitvoeringsorganisatie. Zij
heeft als eerste de wet en het beleidsplan moeten maken. De tweede die er mee geconfronteerd is,
zijn de gemeenten die de uitvoeringstaak gekregen hebben. De gemeenten hebben hier de nodige
tijd voor moeten nemen. Zij hebben zich gefocust op taken die zij praktisch over moesten nemen
en/of in stand houden. Hierdoor zijn de instellingen die de opdrachten uitvoeren voor de gemeenten
er (gefaseerd) ook bij betrokken geraakt. Als eerste de instellingen voor thuiszorg omdat zij reeds een
bestaande taak uitvoerden en nu met een nieuwe opdrachtgever te maken kregen (gemeenten) en
naar mate de beleidsvorming van de gemeente meer inhoud begon te krijgen zijn ook de welzijnsin‐
stellingen en instellingen voor samenlevingsopbouw meer betrokken geraakt.
Deze gezamenlijke klus (eerst de rijksoverheid, daarna de gemeenten, gevolgd door de instellingen
en als laatste de burger) die iedereen heeft geconfronteerd met deze andere benadering, wordt
benoemd als De Kanteling. Dit omdat iedereen op een andere manier moet gaan denken; in plaats
van ‘waar is recht op?’ naar ‘wat is nodig?’ Het is onduidelijk waar deze term De Kanteling exact
vandaan is gekomen, maar hij komt in diverse teksten naar voren. De VNG is in 2010 gestart met een
project De Kanteling. In de handreiking die daarbij hoort, Kantelen in de Wmo (VNG, 2010)20, wordt
verwoord hoe ze bij het woord kantelen komen:
De Kanteling is een project van de VNG dat erop gericht is gemeenten te ondersteunen om
invulling te geven aan de compensatieplicht. Centraal hierbij staat een omslag van claim‐ en
aanbodgericht werken (voorzieningen en hulpmiddelen) naar vraag‐ en resultaatgericht wer‐
ken (participatie en zelfredzaamheid). Een dergelijke omslag vraagt in veel gemeenten om
ingrijpende veranderingen, zowel in de interne organisatie als in de relatie met burgers en
partnerorganisaties.

20

http://www.vng.nl/files/vng/publicaties/2012/20100928‐kantelen_in_de_Wmo.pdf opgeroepen 25 mei
2013, om 21:45.
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De term (De) Kanteling is verder o.a. terug te vinden in een folder van de CG‐raad, koepel ouderen‐
organisatie en programma VSP Kanteling Wmo – Iedereen doet mee21. De term geeft aan dat het
gezien wordt als een forse verschuiving van wijze van organiseren en kijken naar de zorg en onder‐
steuning voor mensen die moeite hebben met deelnemen aan de samenleving.
Samenvatting wet Wmo & de Kanteling
De wetgever wil er met deze wet voor zorgen dat iedereen zo veel mogelijk kan deelnemen aan de
samenleving van Nederland. Om dit te realiseren wordt er vooral een beroep gedaan op de samenle‐
ving zelf. De overheid is er alleen om, waar dat nodig is, ondersteuning te geven aan groepen of
individuen om te kunnen participeren. De overheid wijst vooral naar de eigen kracht van de samen‐
leving en haar individuele burgers om te realiseren dat iedereen mee kan doen. Dit is in haar optiek
nodig omdat de vraag naar zorg en welzijn dusdanig grote vormen zal gaan aannemen (o.a. door de
vergrijzing) dat het onmogelijk is om dit allemaal in de professionele zorg op te vangen, laat staan te
betalen. Tevens ziet zij het als een oplossing voor problemen, waarbij het niet gelukt is deze vanuit
een centrale sturing op te lossen, zoals bijvoorbeeld culturele integratie, de negatieve kanten van de
individualisering (zoals eenzaamheid) en participatie van kwetsbare burgers als psychiatrische pati‐
enten en gehandicapten.
In de Wmo is de verschuiving te zien naar de vermaatschappelijking van de zorg zoals benoemd in de
probleemstelling. Het geeft ook duidelijk aan hoe de wetgever de uitvoering en vormgeving van het
beleid doorschuift naar de lagere overheden om in te vullen. De wet is weinig specifiek; zij schrijft
niet voor hoe de uitvoering eruit moet gaan zien op het lokale niveau en ook niet wie dat uit moet
gaan voeren. De ruimte om dat in te vullen komt volledig bij de lokale overheid en het lokale veld te
liggen en dat geeft de in de probleemstelling opgemerkte onduidelijkheid voor de gemeenten en
haar opdrachtnemers. Dit is bewust gedaan omdat de landelijke overheid van mening is dat de lokale
overheid beter zicht heeft op wat er nodig is en wat er leeft en speelt in haar lokale samenleving. De
landelijke overheid ziet dus de noodzaak tot aansluiten op de praktijk van deze lokale samenleving.
Het is hiermee duidelijk geworden dat de invoering van de Wmo in 2007 een andere kijk en aanpak
heeft geïntroduceerd in het kijken naar zorg voor de zwakkeren in de samenleving. De overheid gaat
van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ en legt daarbij meer verantwoording bij de burger zelf en gaat
daarbij uit van de kracht van de burger. Burgers onderling moeten er dus (met faciliterende hulp van
de overheid) voor zorgen dat iedereen mee kan doen. Deze andere manier van kijken en aanpak die
doorgevoerd moet worden in alle lagen van de overheid en welzijnsorganisaties, wordt De Kanteling
genoemd. De vraag die echter centraal komt te staan is: ‘wat kunt u zelf nog’.
Naast deze inhoudelijke samenvatting valt er tekstueel nog een ander aspect op. Namelijk een taal‐
kundig aspect. De zorgtaken die overgaan worden eerst benoemd in termen die samenhangen met
ziekte en gezondheid wat onder andere te zien is aan de wetten waaruit deze taken komen: de Wet
Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ). Deze taken gaan over naar de Wet maatschappelijk ondersteuning. Hiermee vindt er een
verandering van taal plaats, in plaats van zorg wordt het ondersteuning. Maar geen van beide wor‐
den heel duidelijk gedefinieerd. Zo wordt nergens een definitie van zorg gegeven. Er lijkt weinig
helderheid bij het begrip te zijn en daarmee ook geen begripsvastheid. Zo kan ‘ondersteuning’ voor
iemand die dat ‘nodig heeft’ gegeven worden door een mantel’zorger‘. Zorg is alleen duidelijk her‐
kenbaar in de term mantelzorger. Maar is ondersteuning dan geen zorg? Of is tegemoet komen aan
datgene wat iemand nodig heeft en daarin voorzien geen zorg? Houdt iets op zorg te zijn als het
verschoven wordt van het ‘professionele zorgdomein’ naar de ‘sociale structuur’ zoals in het gegeven
21

http://www.cg‐raad.nl/docs_en_pdfs/Wmo/2010‐Brochure_KantelingA4‐2.pdf opgeroepen 25 mei 2013, om
22:08
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voorbeeld uit de memorie van toelichting in paragraaf 2.2.2? Vragen die niet beantwoord worden in
de bestudeerde stukken over de Wmo.
Als laatste kan opgemerkt worden dat in alle stukken een hoge mate van ideologisch taalgebruik
gehanteerd wordt. Zo wordt er gesteld “iedereen doet mee!” Het begrip iedereen zoals op deze wijze
gebruikt, kan beschouwd worden als een utopie. Dit lijkt ook naar voren te komen, doordat er ner‐
gens aandacht of ruimte gemaakt is voor de overweging als het niet lukt, wat dan? Ondanks het
ideologische taalgebruik, is er geen duidelijke basis of uitgewerkte ideologie te ontdekken.

2.2 Welzijn Nieuwe Stijl
Programma Welzijn Nieuwe Stijl
In de paragraaf 2.2 over de Wmo en De Kanteling is duidelijk geworden dat de Wmo een andere
wijze van organiseren en kijken is als het gaat om de zorg en ondersteuning voor kwetsbaren in de
samenleving. Om dit vorm te geven is een forse uitdaging voor de gemeenten en vooral ook voor de
welzijnsinstellingen. De welzijnsinstellingen in Nederland hebben een brancheorganisatie genaamd
MOgroep.
De MOgroep is de landelijke brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverle‐
ning (W&MD). De MOgroep behartigt de belangen van de ondernemers in W&MD en treedt
op als werkgeversorganisatie. Met ruim 900 leden, vertegenwoordigt de MOgroep meer dan
80% van het veld van organisaties die werken in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening22
Zoals in paragraaf 2.2.3 al gesteld wordt, waren de rijksoverheid en de gemeenten als eersten aan
zet. De rijksoverheid als degene die de zorgtaken in het verleden deed, de gemeenten omdat zij in de
huidige Wmo de verantwoordelijkheid krijgen voor een groot deel van deze zorg23 In een dialoog
tussen de MOgroep, de VNG en het ministerie van VWS is het programma Welzijn Nieuwe Stijl opge‐
zet. Dit programma was bedoeld om de invoering van de Wmo een verdere impuls te geven24, vooral
door de instellingen en organisaties erbij te betrekken.
In Welzijn Nieuwe Stijl (WNS) hebben de drie partijen opgeschreven wat er moet veranderen binnen
het welzijnswerk om de Wmo in zijn volle breedte uit te voeren. Het programma richt zich op het
verbeteren van de (sturings)relatie tussen de gemeente en de (welzijns)instelling en geeft de instel‐
ling een richting om de kwaliteit en professionaliteit van het welzijnswerk te verbeteren (ministerie
VWS, 2010, p. 6). De doelen zoals verwoord in het programma Welzijn Nieuwe Stijl zijn als volgt:
 Meer gemeenschappelijk werken (dialoog tussen de gemeente en de instelling)
 Professioneler en effectiever
 Efficiënter
De termen krijgen in de nota Welzijn Nieuwe Stijl meer invulling. De eerste twee houden vooral in
dat het beleid van de gemeente in dialoog met de burger en instellingen moet worden ingevuld.
Daarbij stuurt de gemeente op resultaat, maar laat de inhoud aan de welzijnsinstelling over. Aanbie‐
ders van welzijn stemmen goed af met de burger. Het is de gedachte dat het efficiënter wordt door
het terugdringen “van de ingesleten gewoonte […] om voor elk individueel probleem een individuele
oplossing te bieden; en om voor elke oplossing naar de overheid te kijken” (ministerie VWS, 2010, p.
11).

22

http://www.mogroep.nl/pagina/s947951 opgeroepen 1‐6‐2013 om 12:45
Het is van belang om hier vast te stellen dat de gemeente de zorg krijgt, want waar het bij de rijksoverheid
zorgtaken waren, een afgebakend takenpakket passend bij een beperking, krijgt de gemeente de rol om zorg te
organiseren zodat iemand mee kan doen.
24
http://www.invoeringWmo.nl/sites/default/documenten/Brochure_WNS.pdf opgroepen 1‐6‐2013 om 13.34
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De 8 bakens van Welzijn Nieuwe Stijl
In het programma Welzijn Nieuwe Stijl zijn er 8 bakens opgenomen. Deze 8 bakens zijn volgens het
ministerie bedoeld om richting te geven aan het denken. Zij stelt dan ook dat de bakens geen strenge
kaders zijn die zaken in‐ of uitsluiten. Daarnaast is het ook niet zo dat alle bakens voortdurend en
tegelijk van kracht kunnen zijn.(Ministerie VWS, 2010, p. 16). De 8 bakens zoals benoemd in het
programma Welzijn Nieuwe Stijl (ministerie VWS, 2010, p. 16) zijn:
1. gericht op de vraag achter de vraag;
2. gebaseerd op de eigen kracht van de burger;
3. direct er op af;
4. formeel en informeel in optimale verhouding;
5. doordachte balans van collectief en individueel;
6. integraal werken;
7. niet vrijblijvend, maar resultaatgericht;
8. gebaseerd op ruimte voor de professional.
De acht bakens zijn op zichzelf weer onder te verdelen in aard en doelstelling. De eerste twee bakens
richten zich op vraaganalyse. Wat is exact de vraag van de burger, uitgaande van wat hij/zij zelf kan.
Baken 3, 4 en 5 richten zich op de organisatie van het aanbod. Op welke wijze wordt er ondersteu‐
ning georganiseerd? Baken 6 en 7 geven vooral richting aan de wijze waarop de ondersteuning
uitgevoerd moet worden, terwijl baken 8 vooral een randvoorwaarde is.
Samenvatting Welzijn Nieuwe Stijl
Het programma Welzijn Nieuwe Stijl is daarmee vooral een antwoord van de welzijnssector op de
veranderingen in het sociale domein. Het geeft handvatten voor organisaties en werkers hoe zij zich
moeten gedragen in het nieuwe speelveld dat door de Wmo ontstaat. Het gaat over de sturingsrela‐
tie tussen lokale overheid en instellingen en is vooral gedefinieerd in bedrijfsmatige termen als
efficiënter, effectiever en professioneler. Verder is er ook in deze stukken geen definitie van zorg te
vinden of expliciet aandacht voor de transformatie in taal. Transformatie in taal zoals de verschuiving
van zorg als ‘zorgtaken’ oftewel zorgen dat, naar zorgen meer als proces oftewel ‘zorgen voor’ of de
gevolgen die deze verschuiving heeft. In Welzijn Nieuwe Stijl is ook niet de vraag gesteld wat de
achterliggende reden of gedachte is en er wordt ook geen poging gedaan om zelf een grondgedachte
voor deze verandering te geven. Het lijkt kritiekloos aan te sluiten bij de Wmo en De Kanteling.

2.3 Deelvraag: wat is de Wmo, De Kanteling en het programma Welzijn Nieuwe
Stijl?
Het is duidelijk geworden wat de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl inhouden. In eerste plaats is de Wmo
een wettelijke regeling, die aangeeft hoe de overheid de wettelijke verankering vorm geeft, inzake
deelname aan de samenleving door personen die dat niet op eigen kracht kunnen regelen. Maar de
Wmo als wet is wel een uitvloeisel van het anders kijken naar de wijze waarop de zorg georganiseerd
moet worden. Het belangrijkste daarin is de omslag van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Het is dus
niet meer denken in het verstrekken van een voorziening of hulpmiddel, maar het verschuiven van
de aandacht naar het doel dat met dat hulpmiddel bereikt zou moeten worden. De Wmo gaat er
daarbij vanuit dat dit altijd gericht is op deelname aan de samenleving; meedoen dus.
De Wmo‐gedachte is dat niet alleen de persoon deelneemt aan de samenleving, maar dat de samen‐
leving het als samenleving ook mogelijk maakt dat de persoon deelneemt. De samenleving moet dus
ook een beweging maken naar degene die wil participeren. De Wmo legt meer nadruk op burgers die
iets doen voor hun medeburger. Het is daarmee een verschuiving van wie er zorgt. Waar het na de
oorlog vooral een taak van de overheid was om zorg te regelen en na de jaren 70 deze rol naar de
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markt geschoven werd (met de overheid als financier), wordt dus nu een beroep op de burger ge‐
daan25.
De overheid noemt dit terecht een kanteling omdat dit van iedereen een andere manier van kijken
vergt. Het is dan immers niet meer kijken naar de overheid die zorgt (al dan niet via marktpartijen)
maar een beroep doen op je naasten. De positie van de overheid, instellingen in het sociale domein,
burgers en zorgvragers verschuift ten opzichte van elkaar. In plaats van zorgvragers (hoewel goed
verzorgd) apart te zetten en daarmee uit te sluiten, wordt het de doelstelling om ze in te sluiten door
ze onderdeel van de samenleving te maken. Een onderliggende gedachte hiervoor wordt niet gege‐
ven.
Wat niet in de wettekst noch in de memorie van toelichten expliciet wordt gemaakt, is het onderlig‐
gende waarom van deze verandering. Het enige dat uit de tekst wel duidelijk naar voren komt is dat
men het belangrijk vindt dat iedereen meedoet en dat het betaalbaar moet blijven. Dat het betaal‐
baar moet zijn en dat de huidige structuur onbetaalbaar wordt als de vraag blijft toenemen wordt
wel uitgelegd. De probleemanalyse in de memorie van toelichting gaat primair over de betaalbaar‐
heid. Maar nergens in de tekst wordt er een diepere morele reden gegeven voor de verandering of
waarom de burger meer voor elkaar zou gaan zorgen. Het enige wat in de buurt komt is een passage
waarin de overheid stelt dat mensen dit al veelvuldig voor elkaar doen:
Behalve in het economische verkeer zetten veel burgers zich belangeloos in voor anderen.
Zonder vrijwilligers kunnen in ons land de vele sportverenigingen zich niet staande houden,
kan het onderwijs niet bloeien, verschraalt de leefbaarheid in de buurten en wijken. Zonder
vrijwillige politieke en bestuurlijke activiteit zou de democratie niet functioneren. Zonder
mantelzorgers zouden veel chronisch zieken, gehandicapten en ouderen hun eigen omgeving
kwijtraken. Zonder deze inzet kunnen de vraagstukken van onze samenleving ‐ van de leef‐
baarheid van de buurten en wijken in de steden en op het platteland tot aan voldoende zorg
en ondersteuning voor mensen met beperkingen ‐ nu en in de toekomst niet worden opge‐
lost. (memorie van toelichting Wmo26)
Het waarom burgers dit voor elkaar doen blijft onuitgewerkt, maar dat de burger meer moet gaan
doen staat wel vast; wat kunt u zelf en wat kunt u voor uw naaste doen?
Vanuit de probleemstelling is hier de vermaatschappelijking van de zorg zichtbaar. Er is een duidelijke
keuze voor een nieuwe rol van de overheid en daarmee een andere verwachting over de positie van
de burger. De burger die daarbij een andere en belangrijke rol krijgt. Hij wordt niet alleen aangespro‐
ken op zijn recht als zorgontvanger, maar ook op zijn plicht als zorggever. In plaats van een subject
van beleid in het sociale domein, moet hij een actor worden in het sociale domein. Een actor die zelf
moet deelnemen om zorg mogelijk te maken.
Maar ook hier is er geen onderliggende reden vermeld waarom de burger een actor moet worden.
Toch bestaat de indruk dat er een andere waarde of vooronderstelling onderligt. Hiervoor zijn vele
invullingen te geven, dat zijn echter zoals gesteld, invullingen. Zo kan dit gedaan zijn vanuit de ge‐
dachte dat mensen die zelf meedoen, gelukkiger zijn. Of dat het mensen gelukkig maakt als zij
anderen kunnen helpen. Een andere gedachte kan zijn dat het de basis is voor een sociaal contract
waar we allemaal aan gebonden zijn. Dan wel dat het een natuurlijke staat is voor mensen om voor
elkaar te zorgen of een van de andere mogelijk denkbare onderbouwingen. Maar in de tekst zelf
staat het niet en is dit ook niet te herleiden.
25

Lezing Evelien Tonkens.
http://www.kcwz.nl/doc/bijeenkomsten/Evelien_Tonkens_Lokale_kracht_05092012.pdf opgeroepen 3‐1‐2014
om 19.11
26
Memorie van toelichting zoals te vinden op http://www.st‐ab.nl/wetWmomvt.htm opgeroepen op 21‐12‐
2013 om 19:12
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Wel staat in een andere nota van de VNG over de Wmo en de WWB het volgende genoemd:
Meedoen is belangrijk voor mensen. Mensen die actief meedoen in de samenleving voelen
zich gelukkiger, zijn minder vaak ziek en voelen zich meer betrokken bij hun omgeving. Dat
effect treedt op bij het hebben van een (parttime) baan, maar ook bij het verrichten van vrij‐
willigerswerk of het meedoen aan georganiseerde activiteiten. (VNG. 2011)27
Hoewel deze laatste quote wellicht wel iets zegt over de wens van meedoen van mensen, geeft dit
geen enkele basis of uitleg over het waarom mensen voor elkaar zouden zorgen dat ze mee kunnen
doen. Wat er wel als vooronderstelling onder de Wmo ligt op dit punt blijkt niet uit de wettekst, de
memorie van toelichting of het VNG document over De Kanteling, oftewel de stukken die in het
kader van deze thesis bestudeerd zijn.
Het is dan ook de vraag of de overheid bij haar model van de Wmo niet uitgaat van een sterk geïdea‐
liseerd beeld van de samenleving en de verbanden die daarin bestaan. Grijpt zij daarin teveel terug
op de oude beelden die leven van de samenleving van vroeger en het zorgzame dat daarin bestond?
Gaat zij niet te veel uit van abstracties hoe zij de burger, de professional en de wijk ziet. Hoe betrekt
de gemeente de realiteit bij haar plannen? Want zoals de overheid zelf stelt zetten burgers zich op
dit moment al veel voor elkaar in. Dit gebeurt in wijken en buurten, waar het volgens de Wmo, De
Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl ook moet gebeuren. In de werkelijkheid is dit echter wel een lap‐
pendeken van informele en ongestructureerde activiteiten, die zich niet houden aan formele wijk‐ of
buurtdefinities die er wellicht ergens bestaan op basis van stadsplanning of visie in een ambtelijke
nota. Hoe zij daarmee rekening denkt te houden of wil aansluiten bij deze bestaande realiteit staat in
elk geval niet in deze landelijke stukken, waarmee dit probleem wordt doorgeschoven naar de ge‐
meenten.
Verder is duidelijk geworden dat Welzijn Nieuwe Stijl een project is geweest om deze andere manier
van werken en kijken te vertalen naar de uitvoerders van zorg en welzijn. Het probeert een kader te
geven waarin gemeenten en uitvoerders van zorg en welzijn de ‘gekantelde manier’ van werken
vorm kunnen geven. Het creëert ruimte voor de professional om in afstemming met de zorgvrager te
komen tot de juiste ondersteuning. Op zich lijkt dit positief omdat er dan meer ruimte kan komen
voor afstemming in de zorgrelatie en aandacht voor de context waarin gewerkt wordt. Toch blijven
er hier ook de nodige vraagtekens. Zo moet er resultaat gericht gewerkt worden, maar wie bepaalt
wat het resultaat moet zijn? En wie bepaalt de ruimte voor de professional? Verder ligt er nog veel
nadruk op bedrijfsmatige termen als efficiency en doelmatigheid, welke zonder onderliggende moti‐
vatie slechts financieel ingevuld kunnen worden. Een andere vraag die opgeworpen kan worden is
waarom de MO‐groep, als vertegenwoordiger van de praktijk, niet meer ruimte heeft gevraagd voor
een kritische kanttekening. Als praktijkbeoefenaar dient zij te weten dat de wijk en de burger minder
maakbaar is, dan het beeld dat uit deze stukken naar voren komt. Enige nuance wordt er niet aange‐
bracht en het lijkt erop dat de niet expliciete grondgedachte kritiekloos wordt overgenomen, zonder
goed na te gaan wat de grondgedachte is (of zou kunnen zijn).
Voor deze thesis is het verder van belang om op te merken dat het begrip zorg in geen van de stuk‐
ken gedefinieerd wordt. En dat terwijl zorg, als zorgtaak, wezenlijk andere zorg is dan zorg als een
proces. De overheid moet zich hiervan wel bewust zijn, want het is de grondgedachte die uit de Wmo
spreekt, maar er wordt in de stukken geen enkele uitleg gegeven waarop deze grondgedachte moet
rusten. Er wordt geen ideële, morele of theoretische vooronderstelling verwoord, die als basis kan
dienen voor deze verandering. Er is slechts te herkennen dat er in taal een verschuiving is van zorg
naar ondersteuning, waarbij de nadruk komt op de zelfredzaamheid van de burger en zijn netwerk.
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Er wordt gesteld dat dit fijner is voor de burger, maar de enige verifieerbare aanname die enige
onderbouwing krijgt, is de aanname dat dit goedkoper is voor de burger.
In het volgende hoofdstuk zal duidelijk worden hoe Tilburg als gemeente de taak van de invoering
van de Wmo op zich genomen heeft.
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3 Tilburgse situatie
In deze paragraaf wordt meer ingezoomd op hoe de gemeente Tilburg de eerder beschreven ontwik‐
kelingen heeft vertaald naar haar eigen beleid. Al eerder is gesteld dat de Wmo nog steeds in
ontwikkeling is en verder uitgebouwd gaat worden. Dit geldt net zo goed voor het beleidsvoornemen
van de gemeente Tilburg. Voor dit onderzoek is vooral gekeken naar een zevental stukken van de
gemeente Tilburg die invulling geven aan het Wmo beleidsvoornemen van de gemeente Tilburg. Bij
de start van de Wmo heeft de gemeente Tilburg gekozen om te komen met een beleidsarm28 en
ruimhartig beleidskader. Beleidsarm en ruimhartig betekent dat de gemeente Tilburg het niveau en
de uitvoering van de taken die zij overkreeg vanuit het Rijk onverkort overnam en ging uitvoeren. De
gemeente Tilburg koos er dus voor om geen duidelijk beleid uit te zetten met een eigen koers in de
eerste periode.
De eerste aanzet tot een eigen beleid is gegeven met het meerjarig beleidskader Actieve burgers,
ondersteunde stad29(Gemeente Tilburg, 2007) gecombineerd met de nota Kansrijke stad, vitale
wijken (Gemeente Tilburg, 2007). In deze nota’s is er nog een duidelijke scheiding tussen de Wmo en
welzijn. Waar de nota Actieve burger, ondersteunende stad gaat over Wmo, omvat de andere nota
Kansrijke stad, vitale wijken de visie op welzijn. Aangezien deze twee nota’s als een geheel zijn aan‐
geboden aan de gemeenteraad (en vastgesteld op 29 oktober 2007) zullen ze in deze thesis
gehanteerd worden als één nota.
Aangezien de eerste beleidsperiode 2008‐2011 beleidsarm was, ligt het zwaartepunt van deze thesis
op het (voorgenomen) beleid van de gemeente Tilburg voor de periode 2011 – 2015. De belangrijkste
nota’s gemaakt door de gemeente Tilburg voor deze periode zijn: Vitaliteit en Veerkracht, Beleidska‐
der maatschappelijke ondersteuning 2011‐2015 (Gemeente Tilburg, 2011a), Ondersteuning dichtbij;
naar een nieuwe ondersteuningsstructuur zorg, welzijn en sociale stijging(Gemeente Tilburg, 2011b)
en Ondersteuningsstructuur sociale domein; terug naar de eigen kracht van de burger en van de
professional. (Gemeente Tilburg, 2012)
In de volgende paragrafen worden de nota’s in chronologische volgorde bekeken en behandeld,
gevolgd door een conclusie over het beleid in de gemeente Tilburg.

3.1 Beleidsagenda en voornemens 2007 – 2011
2009 – 2011:Actieve burgers, ondersteunende stad & Kansrijke stad, vitale wijken
In dit op 29 oktober 2007 vastgestelde beleidskader, schetst de gemeente Tilburg haar eerste ambi‐
tie en visie op de Wmo. De ambitie die de gemeente Tilburg vaststelt is de volgende:
Tilburg wil een stad in evenwicht zijn, met een goede balans tussen eigen verantwoordelijkheid
van burgers en een sterke lokale samenleving. Actieve burgers, maatschappelijke organisaties en
de gemeente tezamen ondersteunen hun medeburgers. De gemeente is daarbij daadkrachtig,
gaat vernieuwende samenwerkingsverbanden aan en biedt ruimte om te experimenteren. (ge‐
meente Tilburg, 2007, p. 1)
Hierin wordt al gesproken over de eigen verantwoordelijkheid van de burger, die in de Wmo zelf ook
centraal staat. Deze verantwoordelijke, actieve burger heeft ook een rol in het ondersteunen van zijn
medeburger en doet mee in een netwerk van andere ondersteuners dat bestaat uit maatschappelijke
organisaties en de gemeente. Om deze visie te verwezenlijken, ziet de gemeente een drietal pijlers:
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Met beleidsarm geeft de gemeente Tilburg aan, dat in deze nota weinig nieuw eigen beleid staat, maar het
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beleidsontwikkeling gedaan of eigen beleidsvorming.
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Actieve stad
Daarmee doelt de gemeente op alle mensen die al actief zijn in de stad. In de nota benoemt zij het
voorbeeld van o.a. vrijwilligerswerk dat aantoont dat er al veel actieve burgers zijn. De gemeente
formuleert in het beleid “de overtuiging dat de meeste Tilburgers goed in staat zijn om voor zichzelf
te zorgen en mee te doen in de samenleving. In veel gevallen krijgen mensen daarbij hulp van familie,
buren of vrienden” (gemeente Tilburg, 2007, p. 12). De gemeente vraagt de burger om actief te
worden. Niet alleen ziet zij de burger als inwoner‐consument, maar vooral ook als iemand die zich
inzet voor zijn omgeving. Een voorbeeld daarvan is de beschrijving van de oudere vrijwilligers, die om
het belang ervan te benadrukken, benoemd worden als zilveren kracht. (gemeente Tilburg, 2007, p.
15). De gemeente wil dat er meer aandacht komt voor het stimuleren van vrijwilligersbeleid.
Ondersteunende stad
Dit is de rol die de gemeente ziet voor zichzelf en professionele organisaties. Zij leveren een pakket
aan diensten waarop mensen die het niet zelf kunnen een beroep kunnen doen. Het is de bedoeling
dat deze ondersteunde stad de inwoners “stimuleert, waardeert en ondersteunt [...]bij het zelf doen
en meedoen, met aandacht voor kwetsbare groepen. We vertrekken daarbij vanuit de kracht en
drijfveren van mensen” (gemeente Tilburg, 2007, p. 12). Dus ook hier, waar de gemeente (en de door
haar gesubsidieerde organisaties) ondersteuning biedt, is de eigen kracht van de burger het vertrek‐
punt. Ondersteuning moet er dus vooral op gericht zijn om de burger zo lang mogelijk zelfstandig te
laten functioneren en deel te laten nemen aan de samenleving. Opmerkelijk hierbij is dat de gemeen‐
te aanstipt dat het ook gaat om drijfveren van mensen, maar dat is iets dat blijkbaar niet belangrijk
genoeg is om in deze tekst of latere nota’s verder uit te werken. De gemeente laat hiermee achter‐
wege om te exploreren waarom mensen deze drijfveren hebben en waar ze dan uit bestaan.
Kansrijke stad
Dit is het welzijns/Wmo beleid dat zich richt op de wijken met een achterstand. In Tilburg impulswijk
genoemd. De gemeente “kiest voor extra inzet in wijken waar de leefbaarheid onder druk komt te
staan. We spannen ons extra in om de inwoners van deze wijken te ondersteunen bij het zelfstandig
functioneren en deelnemen in de samenleving” (gemeente Tilburg, 2007, p. 12). Dit is strikt genomen
geen Wmo‐beleid, maar welzijnsbeleid waarbij extra middelen worden ingezet in bepaalde wijken.
Hiermee wordt tevens een extra impuls gegeven aan de Wmo doelstellingen.
De nota is verder beleidsarm, dus er wordt geen nieuw beleid beschreven, maar de nota wordt door
de gemeente wel gezien als een goede basis. In de periode tussen deze nota en de volgende meer
jaren nota, worden er nog wel een aantal verkenningen gedaan. Deze monden uit in o.a. een koers‐
document Zorgzaam en krachtig30 (gemeente Tilburg, 2009) en de nota Doorontwikkeling Wmo naar
een wijkgerichte aanpak31 (gemeente Tilburg, 2010).
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Koersdocument Zorgzaam en Krachtig
In het koersdocument geeft de gemeente aan welke koers zij wil varen inzake de Wmo. Daarin zet zij
een tiental punten uit:
1. Maatwerk
2. Eigen kracht en verantwoordelijkheid
3. Solidariteit
4. Vertrouwen
5. De sterkste schouders…
6. De kracht van de stad
7. Innovatie de ruimte geven, verbinden
8. De wijk de ruimte
9. Eenvoud
10. Regie voeren is samenwerken. (gemeente Tilburg, 2009)
Bij het eerste punt wordt er vanuit gegaan dat er een verschil in zelfredzaamheid tussen burgers is.
De gemeente onderscheidt vier groepen. Mensen die zelf redzaam zijn; mensen met een enkelvoudig
probleem; mensen met meerdere problemen; en mensen die er zelf niet meer uit kunnen komen
zonder dat anderen de regie overnemen. De gemeente wil met deze indeling maatwerk leveren.
Opmerkelijk hierbij is dat de gemeente bij haar uitgangspunt blijkbaar alleen het verschil in zelfred‐
zaamheid tussen mensen zo belangrijk vindt, dat ze daarop maatwerk wil realiseren. Andere
verschillen zijn blijkbaar niet belangrijk genoeg om daarop maatwerk te willen leveren. Bij het twee‐
de punt geeft de gemeente aan dat de burger veel zelf kan en dingen voor zijn medeburger doet.
Beide aspecten wil de gemeente faciliteren en bevorderen. De overige punten gaan uit van dezelfde
basis, waarbij de gemeente ervan uitgaat dat burgers elkaar helpen (punt 3, 6, 7 en 8) en dat de
gemeente de financiële kaders opstelt (punt 5) en overzicht houdt (punt 9). Met punt 10 geeft de
gemeente aan dat zij het niet alleen kan, maar altijd moet samenwerken, waaronder ook met de
burgers in de stad.
Doorontwikkeling Wmo naar een wijkgerichte aanpak
In de nota Doorontwikkeling Wmo naar een wijkgerichte aanpak (gemeente Tilburg, 2010) schetst de
gemeente hoe zij de verdere ontwikkeling van de Wmo ziet. Zij stipt aan dat er bezuinigingen komen
(deze nota is geschreven na het uitbreken van de crisis in 2008). Daarnaast maakt de gemeente
Tilburg in deze nota onomwonden de keuze om de Wmo op wijkniveau in te gaan richten:
De beste aanpak is om de samenwerking tussen professionele en informele zorg‐, hulp‐ en
dienstverleners te bevorderen. Dat moet gebeuren op een eenvoudige, praktische manier,
op een menselijke schaal in de Tilburgse wijken[onderstreping toegevoegd], met de gemeen‐
te als regisseur. Zorg & welzijn in Nederland, en dus ook in Tilburg, is de laatste jaren teveel
vanuit een systeemgedachte opgebouwd en te weinig vanuit de leefwereld van burgers. Zo
komt een burger niet voor een indicatie, maar komt hij om een probleem te bespreken. Bij
die optiek willen wij aansluiten. Dit betekent in onze aanpak dat wij zorg en welzijn dichter bij
de burger gaan organiseren en professionals meer vertrouwen en verantwoordelijkheden
gaan geven. (Gemeente Tilburg, 2010)
De hierboven genoemde samenwerking tussen professionele en informele zorg‐, hulp‐ en dienstver‐
leners moet een samenwerkingsverband vormen, waarbij vraaggestuurd werken op een gelijke wijze
dient plaats te vinden en waarbij een hulpverlener het belangrijkste aanspreekpunt is voor de zorg‐
vrager. De gemeente wil dat bij dit vraaggestuurd werken drie stappen worden gezet:
1. Wat kan de burger zelf of met ondersteuning van zijn omgeving (vrienden, familie, buren,
etc)?
2. Wat is er aan collectieve voorzieningen (b.v. de regiotaxi)?
3. Wat moet er dan nog individueel worden ingezet?
Over het wijkgerichte werken, geeft de gemeente aan dat zij denkt dat dit moet gebeuren in wijken
van rond de 10.000 inwoners. Het aantal inwoners mag niet te groot zijn, omdat anders de wijkbe‐

De wijk ontweken

26

woners de professionals niet kennen en vice versa. De professionals moeten hun huisvesting in de
wijk zelf hebben.
Na de nota Doorontwikkeling Wmo naar een wijkgerichte aanpak wordt er in 2010 vooral toegewerkt
naar het nieuwe beleidskader 2011 – 2015.

3.2 Beleidsontwikkeling 2011 ‐ 2015
2012‐2015: Vitaliteit en Veerkracht
De nota Vitaliteit en Veerkracht32 is het gemeentelijk meerjarig beleidskader van de Wmo 2011‐2015.
Dit beleidskader is op dit moment geldig en hierop baseert de gemeente Tilburg zich voor de koers
die zij nu uitgezet heeft inzake de Wmo. Deze nota bouwt voort op wat er al was uitgezet in de
periode 2008 – 2011. De opbouw van de nota is vergelijkbaar met de vorige. In deze nota wordt ook
als eerste ingezet op de ontwikkelingen die er zijn. Er is meer aandacht voor De Kanteling dan in de
eerste nota en ook Welzijn Nieuwe Stijl wordt benoemd. De gemeente geeft nu ook zelf een definitie
van wat zij onder kanteling verstaat:
Burgers kunnen geen recht op voorzieningen meer claimen. De nadruk verschuift van het ver‐
strekken van (individuele) voorzieningen naar:
 een brede verheldering van de vraag;
 zicht op mogelijkheden en beperkingen van de burger in zijn eigen netwerken;
 indicatie (in geval van individuele voorzieningen);
 afspraken over maatschappelijke ondersteuning (in het eigen netwerk, door vrijwilligers
en door professionals, algemeen en/of individueel). Maar hoe dan ook: zo kort en licht
als het kan, zo lang en zwaar als het moet.
Daarmee is er sprake van een ‘kanteling’ in de dienstverlening van de overheid zelf, en de sa‐
menwerking tussen overheid, maatschappelijk middenveld en de burgers. Binnen deze
gekantelde verhoudingen is ‘het gesprek’ essentieel. Het gesprek met een burger en zijn naasten
over vragen, behoeften, beperkingen en mogelijke oplossingen. (Gemeente Tilburg, 2011a)
Dit komt dus overeen met wat er landelijk benoemd wordt als De Kanteling. De gemeente Tilburg
voegt hier wel ‘het gesprek’ aan toe, waarin zij de dialoog met de burger aangaat.
Verder worden in deze nota de ontwikkelingen van 2011 t/m 2015 voor het voetlicht gebracht. Dit
zijn o.a. de overheveling van taken uit de AWBZ naar de Wmo, zoals de zorg voor mensen met een IQ
tussen de 70 en de 80. Maar ook de begeleiding en dagopvang van groepen met lichte zorg. Daar‐
naast worden ook de transitie jeugdzorg en bezuinigen op het gemeentefonds genoemd. De
gemeente stelt dat deze ontwikkelingen de doelgroep vergroten en de middelen verkleinen. Dit
wordt ook genoemd als een reden waarom de burger meer zelf zal moeten gaan doen; de middelen
zijn er niet meer.
In de geformuleerde visie komen eigen krachten en verantwoordelijkheid centraal te staan. In eerde‐
re nota’s werd beschreven dat er werd uitgegaan van de eigen kracht van de burger. Nu gaat de
gemeente nog een stapje verder; “De eigen kracht van burgers en hun netwerken is daarbij niet
alleen het uitgangspunt, maar ook het doel. Voor zover maatschappelijke ondersteuning nodig is,
dient deze de eigen kracht van burgers en hun netwerken zoveel mogelijk te versterken” (Tilburg,
2011a). De gemeente voegt dus toe dat de eigen kracht van de burgers niet alleen een uitgangspunt
is, maar ook het doel moet zijn van het beleid.
Volgens de gemeente leidt dat tot een sterk maatschappelijk middenveld, waarop de burger een
beroep kan doen op het moment dat deze een probleem ondervindt op een of meer levensgebieden.
Het uitgangspunt moet zijn dat burgers elkaar helpen al dan niet in een georganiseerd verband, want
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respect voor de vrije keuze van iedereen die zich belangeloos wil inzetten voor een ander.
(Gemeente Tilburg, 2011a)
In de nota wordt dit niet verder uitgewerkt, ook worden hier geen conclusies aan verbonden voor
het beleid en er wordt niet uitgewerkt waarom mensen de keuze maken om zich belangeloos in te
zetten voor een ander. Terwijl deze keuze om voor elkaar te zorgen, de kern van het Wmo‐beleid
vormt.
In de uitwerking van de visie formuleert de gemeente een aantal ambities die zij wil bereiken en
geeft zij meer invulling aan de wijze waarop deze te realiseren is. Hieronder valt ook de toegang tot
professionele (Wmo)zorg en de rol van de gemeente. De ambities die zij voor het beleid stelt zijn de
volgende:
 bevorderen van de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers;
 verhogen van de participatie van alle burgers;
 vergroting van de zelfredzaamheid van dak‐ en thuislozen en deelname aan het maatschap‐
pelijk leven.
(Gemeente Tilburg, 2011a)
De laatste ambitie voert terug op een specifiek prestatieveld van de Wmo, namelijk veld 7: maat‐
schappelijke opvang. Dit voert de gemeente Tilburg regionaal uit en is buiten de scoop van deze
thesis gebleven. Los van deze opsomming, geeft de gemeente Tilburg nog een extra ambitie: “Daar‐
naast willen wij de Wmo duurzaam financieel beheersbaar houden” (Gemeente Tilburg, 2011a). Dat
deze ambitie slechts in een bijzin is opgenomen is opmerkelijk. Het is namelijk in de stukken tot nu
toe de enige concrete en uitgewerkte vooronderstelling van het Wmo‐beleid, die uitgelegd kan
worden als een verklaring voor de invoering van de Wmo.
Voor het realiseren van de ambities zet de gemeente in op een drietal pijlers. De eerste pijler is een
preventief beleid. Zij stelt daarbij dat goed onderwijs, werk, inkomen, woonomgeving en sociale
contacten allemaal bijdragen aan het voorkomen van problemen. Daar zet de gemeente wel op in,
maar dat doet zij op andere beleidsterreinen. Zij benoemt in de nota slechts dat zij de verwevenheid
erkent.
De tweede pijler is wat de gemeente ‘het hart’ van de nota noemt, de Wmo in de wijk. Wmo in de
wijk staat volgens de gemeente Tilburg voor:
 Maatschappelijke ondersteuning in wijkgerichte en informele netwerken;
 Ondersteuning in eigen kring, door mantelzorgers, burenhulp, vrijwilligers;
 Ondersteuning met individuele voorzieningen, hulp en zorg door professionals in de wijk, aan
huis of in de buurt. Vaak dus letterlijk in de wijk, zij het dat vele vormen van deze ondersteu‐
ning zich gelukkig niet aan de grenzen van buurten of wijken houden.
De derde pijler is toeleiding en zorgcoördinatie. Dat is waar (hulpverlenings)organisaties de regie van
de burger overnemen omdat de burger zelf niet meer de regie wil of kan dragen.
De toegang tot de professionele zorg in de tweede pijler is er op gericht dat “de burger eerst zelf
poogt de juiste hulp te krijgen in samenspraak met de hulpaanbieders” (Gemeente Tilburg, 2011). De
gemeente Tilburg labelt dit als persoonsregie. Als er meerdere hulpverleners samenwerken in een
casus, zal er één hulpverlener verantwoordelijk moeten zijn voor de hulp, vanuit het uitgangspunt
één gezin, één plan. De gemeente Tilburg gaat namelijk uit van een systeemgerichte benadering. Dat
er een hulpverlener de regie heeft over het zorgaanbod, noemt de gemeente ketenregie. Pas als het
de hulpverleners onderling niet lukt om tot een sluitend aanbod naar de hulpvrager te komen, ziet de
gemeente Tilburg het als haar plicht om daar regie op te voeren. Dat noemt de gemeente procesre‐
gie.
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Haar eigen rol ziet de gemeente Tilburg vooral als degene die de burger faciliteert. Als een regievoer‐
der in het hulpverleningsaanbod (niet in de hulpverlening zelf) en als budgetbewaker van het totale
aanbod. De gemeente wil vooral sturen op resultaten en op samenwerking, waarbij ze primair stuurt
via de financiën. De gemeente ziet voor zichzelf voornamelijk de regierol op mesoniveau.
Na deze nota zijn er nog 2 stukken van de gemeente gekomen die van belang zijn voor de uitvoering
van de Wmo; Ondersteuning dichtbij (gemeente Tilburg, 2011b) en Ondersteuningsstructuur sociale
domein (Gemeente Tilburg, 2012).
Ondersteuning dichtbij & Ondersteuningsstructuur sociale domein
Tegelijk met de nota Vitaliteit en Veerkracht heeft de gemeenteraad van de gemeente Tilburg de
nota Ondersteuning dichtbij; naar een nieuwe ondersteuningstructuur zorg, welzijn en sociale stijging.
(Gemeente Tilburg, 2011b) vastgesteld. Dit is een nadere uitwerking van hoe de structuur van onder‐
steuning er in een wijk uit zou moeten zien als het gaat om Wmo‐zorg. Het is ook een visiedocument,
dat geresulteerd heeft in de uitwerking zoals beschreven in de nota Ondersteuningsstructuur sociale
domein; terug naar de eigen kracht van de professional en burger. (Gemeente Tilburg, 2012).
In de nota ondersteuning dichtbij gaat de gemeente in op hoe zij vindt dat de ondersteuning van
burgers geregeld moet worden. In het stuk stelt de gemeente dat de huidige werkwijze en het huidi‐
ge aanbod te gespecialiseerd zijn en daarmee ook vergaand versnipperd en verkokerd. Dat levert een
versnippering op van het aanbod met de bijbehorende afstemmingsproblemen.
De gemeente wil daar graag wat aan doen en grijpt daarbij terug op de werkwijze zoals gedefinieerd
in de Wmo nota. Zij ziet het als een kans omdat het veld nu in beweging is en er mogelijkheden zijn
om de ondersteuning te hervormen. In deze nota beschrijft zij de uitgangspunten voor het opbou‐
wen van deze nieuwe structuur. Het is een structuur waar:
1. De vraag en behoeften van burgers en gezinnen centraal staan. Door niet langer te focussen
op de eigen dienst of de eigen organisatie maar op de vraag en behoefte van burgers en ge‐
zinnen krijgen organisaties en professionals meer oog voor de ondersteuningsbehoeften, ook
als deze op andere leefdomeinen liggen dan de leefdomeinen waarop de organisatie of pro‐
fessional zelf deskundig is.
2. Meer ruimte is voor de professional. Om vanuit de vraag van de burger of gezinnen te kun‐
nen denken en handelen hebben professionals een brede kennis nodig maar ook een ruim
mandaat om te handelen op basis van de signalen die zij krijgen en waar nodig andere pro‐
fessionals in te schakelen.
3. Waar nodig outreachend gewerkt wordt en burgers en gezinnen actief opgespoord en geac‐
tiveerd worden. Professionals wachten niet af tot burgers met ondersteuningsvragen bij hen
komen maar zoeken hen op in hun sociale context. Voor mensen die minder mobiel zijn zoals
gezinnen met jonge kinderen en ouderen is dit de buurt, voor gezinnen met kinderen in de
schoolgaande leeftijd is dit de school, waarbij deze ‐ zeker voor de 12 + leeftijd ‐ niet in de ei‐
gen buurt gesitueerd hoeft te zijn.
4. Ondersteuning dichtbij geboden wordt waar nodig en centraal waar mogelijk. Indien burgers
ondersteuning nodig hebben is het in veel gevallen belangrijk om deze steun en hulp ook in
de directe omgeving te bieden. Begeleiding in de thuissituatie of bij opvoedproblemen moet
soms direct in het gezin of op school geboden worden […]Voor alle diensten geldt dat zij
dichtbij moeten worden aangeboden indien nodig en centraal waar mogelijk. Hierbij geldt
dat de schakeling tussen de schaalniveaus stedelijk (regionaal) en buurt‐ en wijkgericht
steeds aandacht dient te krijgen.
5. Gewerkt wordt vanuit het principe één gezin, één plan, één regisseur. Gezinnen die in ernsti‐
ge mate te maken krijgen met meervoudige problemen en die (tijdelijk) niet in staat zijn om
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de eersste keer dat deze term valt in de gemeenntelijke nota’ss, maar hij wordt niet verdeer uitgewerkt.. Het lijkt
erop dat hier het maattschappelijk middenveld
m
beedoeld wordt,, net zoals in de
d Memorie vvan Toelichtingg op de
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De doelsstelling van de
d Wmo en bijbehorendde transities is dat de on
nderste (nuldde lijn) steed
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n de frontlijn
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“Daarbij is het de bedoeling dat de vraag en niet de burger op pad gaat” (Gemeente Tilburg, 2012).
Oftewel, het is niet de bedoeling dat de burger gewoon wordt doorverwezen. De specialist wordt via
de frontlijnprofessional ingezet.

3.3 Deelvraag: wat is de gemeentelijke uitwerking van de Wmo en het program‐
ma Welzijn Nieuwe Stijl in de gemeente Tilburg voor het sociale domein
inclusief het maatschappelijk werk?
Met het doornemen van deze nota’s is er meer inzicht in hoe de gemeente Tilburg de Wmo vorm
geeft in haar gemeente. Als eerste is de gemeente duidelijk dat zij zichzelf voornamelijk in de regierol
ziet en niet als uitvoerder. De uitvoering moet vooral bij de instellingen blijven.
Zij schetst in haar nota’s het beeld dat de burger een belangrijke rol moet krijgen. Maar hoe dat dient
te gebeuren, behalve dat professionals mensen “op hun eigen kracht” gaan wijzen, wordt in de
nota’s niet beantwoord. Hoe de gemeente de burger invloed en inspraak geeft op de wijze waarop
deze haar eigen kracht vorm moet geven blijft onduidelijk. Terwijl, als de burger in zijn eigen kracht
gezet moet worden, dat juist de eerste stap zou moeten zijn. Uit de nota’s komt niet naar voren hoe
de gemeente de burger betrekt of dat zij daar duidelijk onderzoek naar gedaan heeft. De nota’s zoals
hier beschreven zijn vooral gebaseerd op een abstractie van de burger en hoe de gemeente voor zich
ziet hoe deze burger zijn rol ‘op zou moeten pakken.’
Wat de burger dan wel moet oppakken wordt ook niet uitgewerkt op gemeentelijk niveau. Waar
eerder in de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl al werd vastgesteld dat er geen definitie van
zorg is, komt dat in deze nota’s van de gemeente ook niet naar voren. Meestal lijkt de gemeente te
kiezen voor de term ondersteuning, maar ook in de nota’s van Tilburg wordt deze ondersteuning
mede gegeven door mantelzorgers. In de nota Vitaliteit en veerkracht (Gemeente Tilburg, 2011, p. 9)
staat “en Tilburgers ondersteunen elkaar daarbij en zorgen voor elkaar”. De termen worden naast en
door elkaar gebruikt. Een duidelijke definitie is er dus ook op gemeentelijk niveau niet.
In het vorige hoofdstuk is al vastgesteld dat de landelijke stukken geen duidelijke vooronderstelling
bevatten die een antwoord geven op de vraag van het ‘waarom’ van de Wmo en de daaraan gekop‐
pelde transities. Dit kan een gemeente de ruimte geven om daar een eigen visie op te formuleren en
vast te stellen. Dit gebeurt niet in de bestudeerde nota’s. De onderliggende visie is beperkt tot dat
Tilburgers getypeerd kunnen worden “als burgers die verantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor
zichzelf en voor elkaar” (Gemeente Tilburg, 2011a).
Als het gaat om de professionals heeft de gemeente wel een duidelijk beeld hoe dat eruit moet gaan
zien. Er moet een frontlijnteam komen dat als een soort van generalist, daar waar het nodig is, on‐
dersteuning biedt en zelf ook behandeling doet. Tegelijkertijd zijn deze generalisten poortwachter
voor de duurdere, specialistische zorg. Deze generalist gaat mensen actief opzoeken in de wijk en
daar ondersteunen. Bij het maken van dit profiel en beeld zoals beschreven in de nota’s is de ge‐
meente niet de dialoog aangegaan met deze professionals noch heeft zij gekeken of het beeld dat zij
heeft reëel is. Het beeld is ook hier gebaseerd op een abstractie van de professional.
In de nota’s staat geen antwoord voor de wijze waarop iemand die in zijn eigen kracht staat zelf hulp
kan zoeken. Iemand die in zijn eigen kracht staat en zelf hulp zoekt, loopt het risico dat hij minder
hulp kan krijgen omdat de plaatsen waar hij zelf deze hulp kan opzoeken zijn verminderd ten gunste
van de professional in de wijk, die de problemen op moet gaan zoeken. Het lijkt erop dat daarbij het
uitgangspunt van wijkgericht werken en ‘Erop af’ gaat conflicteren met de eigen kracht van de bur‐
ger.
Er is in de nota’s weinig oog voor wat er op dit moment al feitelijk gebeurt in de wijken, wat er reeds
voor bestaande collectieven zijn, hoe deze zijn vormgegeven en wat daarbinnen allemaal aan activi‐
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teiten en onderlinge zorg en steun plaatsvindt. Dat er dergelijke collectieven bestaan wordt wel
erkend en er wordt ook kort naar verwezen (actieve stad, paragraaf 2.4.1), maar dat zijn algemeen‐
heden. De bestaande culturele en maatschappelijke diversiteit en wat daaruit aan burgeractiviteit
voortkomt in de gemeente Tilburg (waarbij er verschillen zijn tussen wijken en doelgroepen) wordt
niet benoemd. De gemeente Tilburg lijkt erg op zoek naar één model dat maatwerk moet kunnen
leveren, maar toch als één model over de hele stad wordt uitgerold. Het is daarmee de vraag of er
voldoende recht gedaan kan worden aan deze verschillen tussen stadsdelen, wijken, buurten en zelfs
straten en wat daar al gebeurt. Er wordt dus ook hier vanuit een abstractieniveau naar de wijken en
hun mogelijkheden gekeken.
In het model van het frontlijnteam lijkt de gemeente Tilburg op dit moment heel duidelijk te kiezen
voor wie daarin zitting mag nemen. Daartoe wil zij belangrijke partijen insluiten, maar daarmee sluit
ze andere partijen dus ook uit. Het is de vraag of er daarmee geen nieuwe schotten opgeworpen
worden die maatwerk in de weg staan.
Wat uit de nota’s vooral blijkt is de praktische wijze waarop de gemeente Tilburg de boel wil aanpak‐
ken. Er wordt veel geschreven over hoe ze dat willen doen. Maar het is wel erg gebaseerd op een
abstractie van de burger, van de wijk en van de professional. Hoe ze de achterliggende gedachte, dat
het een transformatie is van wie er moet zorgen en de fundamenteel andere wijze van benaderen
van zorgbehoefte, wil overbrengen naar die burger, blijft buiten beeld. Laat staan dat ze beschreven
heeft hoe ze na het overbrengen van dat beeld, de dialoog met de burger wil aangaan, dan wel dat
ze beschrijft hoe ze de burger invloed wil geven op het beleid om de burger zijn eigen regie te laten
pakken. De gemeente benoemt ‘het gesprek’ wel als een belangrijk onderdeel en heeft dit toege‐
voegd bij de definitie van de kanteling. Dit betreft echter niet een beleidsdialoog, maar het
individuele gesprek waarop de dienstverlening of hulp aan de hulpvrager gebaseerd wordt, nadat de
hele structuur voor het realiseren van de eigen regie reeds is opgetuigd via de frontlijn‐teams. Uit‐
komsten van dit individuele gesprek moeten dus passen in de reeds opgebouwde structuur. Dit is
opmerkelijk omdat het ingezette beleid een forse invloed heeft op de leefwereld van burgers in de
brede zin. Zo zal het invloed hebben op de autonomie, onderlinge relaties, de gemeenschap in wijken
en de leefbaarheid in een wijk. Zonder de dialoog en betrokkenheid van de burger blijft het de vraag
of de abstracties die de gemeente als uitgangspunt hanteert in haar nota, passend zijn op de zeer
diverse werkelijkheid van de burger in de wijk. Deze valkuil is eerder beschreven en hieruit is geble‐
ken is dat gemeenten meestal een vertekend beeld van de burger hebben en hun eigen rol
overschatten (De Boer en Lugtmeijer, 2009).
Naast de kritiek dat de invulling al heel praktisch is, gebaseerd op abstracties van de burger en de
wijk, zonder enige dialoog met die burger en de wijk, blijft dus (zoals eerder vastgesteld) het waarom
van de Wmo in deze nota’s onduidelijk. Het enige dat uit de stukken te halen is, is de noodzaak van
het beheersbaar houden van de middelen die er nodig zijn om zorg te kunnen leveren.
In het verlengde van het missen van het ‘waarom’, is er ook geen visie of reden te vinden waarom de
burger de naar haar toegeschoven verantwoordelijkheid op zal pakken en meer voor elkaar zou gaan
zorgen. Het lijkt erop dat de gemeente ervan uitgaat dat zij dat zullen doen vanuit dezelfde beweeg‐
redenen waarom nu al mensen vrijwilligerswerk en mantelzorg doen, zoals de beschreven “zilveren
kracht” (gemeente Tilburg, 2007, p. 15). Zij doet evenwel geen onderzoek wat deze drijfveren zijn en
formuleert geen visie waarom burgers dit doen en hoe dat dit te versterken is. In elk geval niet in de
nota’s over de Wmo. Dat maakt dat er geen onderbouwing is waarom de burger deze gevraagde rol
van actieve burger die zich inzet voor zijn omgeving op zich zal nemen, tenzij iedereen automatisch
overtuigd wordt door het aspect van kostenbeheersing. Een morele onderbouwing voor de nut en
noodzaak van zorg of zelfs voor het anders organiseren van zorg ontbreekt dus volledig.
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In het volgende hoofdstuk zal, aan de hand van twee recente boeken, de hierboven beschreven
ontwikkeling in een wetenschappelijk kader geplaatst worden.
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4 Maatschappelijk werk en de Wmo
In dit hoofdstuk wordt het maatschappelijk werk in de huidige tijd beschreven aan de hand van 2
auteurs: Hans van Ewijk (bijzonder hoogleraar grondslagen van het maatschappelijk werk) en Roelof
Hortulanus (bijzonder hoogleraar sociale interventies en lokaal sociaal beleid). Beiden schetsen een
beeld van het sociaal werk / maatschappelijk werk in deze tijd met de veranderingen van de Wmo en
Welzijn Nieuwe Stijl. Aan de hand van de tekst van Hans van Ewijk wordt duidelijk wat de Wmo
betekent voor het maatschappelijk werk. De tekst van Hortulanus kan verduidelijking geven voor de
verhouding tussen de overheid en de burger. Deze teksten kunnen afgezet worden tegen het beleid
van de gemeente Tilburg, waarmee er een kritisch wetenschappelijk kader geschetst kan worden van
waaruit naar het beleid van de gemeente gekeken kan worden. Welke inzichten zijn er daarmee te
verwerven?

4.1 Van Ewijk: Maatschappelijk werk in een sociaal gevoelige tijd
Op 8 november 2010 gaf Hans van Ewijk zijn inaugurale rede aan de Universiteit van Humanistiek.
Het hieruit voortgekomen boek Maatschappelijk werk in een sociaal gevoelige tijd (Van Ewijk, 2010)
bevat een aantal overdenkingen over het maatschappelijk werk in deze periode van verandering in
het sociaal werk, zoals eerder beschreven in hoofdstuk 2.
In zijn eerste hoofdstuk betoogt Van Ewijk dat het maatschappelijk werk een bijzondere positie
inneemt en dat haar kern ligt in het ondersteunen van mensen in hun sociaal functioneren. Zoals hij
het zelf benoemt:
Ik zal betogen dat onze tijd een sociaal gevoelige tijd is die het moeilijk maakt voor mensen
die sociaal wat onhandig zijn en dat de kern van het maatschappelijk werk niet ligt in achter‐
standsbestrijding of het verhelpen van stoornissen maar in het ondersteunen van mensen in
hun sociaal functioneren. (Van Ewijk, 2010, p. 9)
Dit zou dus nauw aansluiten bij wat de Wmo beoogt te bereiken. In de terminologie sluit het ook aan
bij wat de Wmo beoogt; ondersteunen van mensen die het nodig hebben i.p.v. zorgen voor. Toch
stelt Van Ewijk (2010, p. 31) dat de door hem beschreven specialisering en institutionalisering (ont‐
koppeling) niet te stoppen zijn in de Wmo. Daarvoor zijn op dit moment de belangen van de
gevestigde hulpverlening te groot.
Complexe staat
Van Ewijk stelt dat de samenleving een verandering heeft ondergaan in de afgelopen decennia. In
zijn optiek is de samenleving verschoven van een vooruitgangsstaat naar een staat van complexiteit
(Van Ewijk, 2010, p. 10), waardoor er meer nadruk is komen te liggen op sociale gevoeligheid en
kwetsbaarheid. In de vooruitgangsstaat bouwde de staat systemen waaronder onderwijs en volks‐
huisvesting die de armoede, onbeschaafdheid en ongeletterdheid moesten bestrijden. Er was de
illusie dat een competitieve kenniseconomie, zou leiden tot sociale cohesie. Volgens Van Ewijk is dit
een illusie omdat juist deze hoog ontwikkelde samenleving het maximale vraagt van mensen om zich
sociaal te handhaven. Van Ewijk (2010, p. 10) stelt: “De oude sociale queeste van armoede, ongelet‐
terdheid en onbeschaafdheid die leidde tot het beschavingsoffensief verandert in de postmoderne
sociale kwestie van het (dis)functioneren van de mens in een steeds complexere context.”
Van Ewijk haalt hierbij de complexiteitsdenker E. Morin aan. Morin(2008) stelt, volgens Van Ewijk,
dat de moderne wetenschap tot gevolg heeft dat we alles uiteen proberen te rafelen tot kleine
afzonderlijke delen, die apart bestudeerd en uitgelegd kunnen worden. Hoewel we daar veel van
geleerd hebben, zegt dat niets over de grote complexiteit van o.a. de mens in interactie met zijn
omgeving. De mens (en kosmos) is een uiterst complex fenomeen, dat in haar context ook begrepen
zou moeten worden. “Alleen als we de complexiteit van de kosmos, de mens en zijn wereld als zoda‐
nig erkennen en proberen te begrijpen kunnen we voorkomen dat het reductionisme
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allesoverheersend en allesvernietigend wordt” (Morin 2008, zoals aangehaald door Van Ewijk, 2010,
p. 11).
Het was in de vooruitgangsstaat duidelijk dat de samenleving zich één richting op ontwikkelde. Er
was enige onenigheid wat exact de juiste richting was, waardoor elke stroming zijn eigen richting
claimde, maar allemaal hadden ze bindingen met ideologische waardes als vrijheid of gelijkheid. De
richtingen waren als brede paden waarbij je als burger tot een stroming behoorde, of dit nu een
kerkelijke overtuiging was of een politieke ideologie. De structuur was voor iedereen herkenbaar en
duidelijk. In de huidige tijd zijn er veel wegen en paden bijgekomen, er is keuze in overvloed. Hier‐
door is er meer onzekerheid en complexiteit en structuren zijn niet meer vanzelfsprekend. “Van
vooruitgangsgeloof zijn we beland in een wereld van complexiteit waar het managen van die com‐
plexiteit alle aandacht vraagt” (Van Ewijk, 2010, p. 12).
Ten slotte stelt Van Ewijk (2010) dat de sociale inbedding verdwenen is. Waar iemand lid was van
een duidelijk herkenbare en vaak geografische gemeenschap als een straat, dorp, kerk of gilde, zijn
huidige gemeenschappen communities geworden, die ontstaan rondom een gezamenlijk doel of
functie. De samenstellingen wisselen voortdurend en verbanden zijn veelal tijdelijk. Deze voortdu‐
rend veranderende verbanden en gemeenschappen hebben ook invloed op de belangrijke verbanden
als het gezin, afdeling, klas of vriendengroep. Om daarin staande te blijven met de complexiteit van
alle wisselende verbanden in andere gemeenschappen vraagt veel van de sociale vaardigheden.
Deze meer complexe samenleving stelt hoge eisen aan zijn deelnemers. Hierin staande blijven bete‐
kent dat er voortdurend aan de profilering gewerkt moet worden en aan de positie die wordt
ingenomen in die samenleving. Het is noodzaak om de goede sociale vaardigheden zo in te zetten,
dat je gezien, herkend en erkend wordt. Voor degene die dit vermogen niet heeft, is het risico op
marginalisering groot. Zo is tegenwoordig in elke advertentie te vinden dat iemand moet beschikken
over goede sociale vaardigheden, ongeacht kennis‐ of opleidingsniveau van de functie. Zelfs het
onderwijs wordt vaak gegeven in de vorm van groepsopdrachten, wat van kinderen nogal wat vaar‐
digheden vraagt als het gaat om sociaal adequaat gedrag.
Ontkoppeling
In het tweede deel van zijn betoog gaat Van Ewijk (2010) verder in op de ontkoppeling en het reduc‐
tionisme, zoals hij eerder aanhaalde bij de denker Morin. Ontkoppelen is het niet meenemen van de
onderlinge verbanden en het reductionisme is alles terugbrengen tot kleine (op zichzelf staande)
stukjes.
Aan het begin van zijn betoog geeft hij aan dat er een enorme stijging is in de specialistische hulpver‐
lening, die volledig is toe te wijzen aan mensen die zich sociaal niet kunnen gedragen of handhaven.
Nederland is ook een land waar instituties sterk vertegenwoordigd zijn en waar procentueel en
absoluut een hoog aantal mensen in instituties verblijft (Van Ewijk, 2010, p. 15). Van Ewijk wijt dit
vooral aan het ontkoppelen, wat er in de afgelopen decennia gebeurd is. Het vermogen van de
kennisindustrie om arbeidsprocessen te splitsen en te verbeteren heeft dan wel voor het succes van
de vooruitgangsstaat gezorgd, ((Kamphuis 1972, Schön 1983, Wilken 2002, Morin 2008, Polanyi 2009
zoals aangehaald door Van Ewijk, 2010, p. 15) maar ook voor ontkoppeling. Deze ontkoppeling is ook
in het welzijnswerk toegeslagen en heeft gezorgd voor een grote vertakking van het werk in verschil‐
lende aandachtsgebieden, beroepsgroepen en regelgeving. “We hebben […] de laatste decennia is
het sociaal werk en de geestelijke gezondheidszorg vergaand opgedeeld in producten en projecten
die per stuk afrekenbaar en planbaar zijn” (Van Ewijk, 2010, p. 16).
Van Ewijk vraagt zich af of dit goed is voor de kwaliteit van het werk en voor de positionering van het
maatschappelijk werk. Dat doet hij door in te gaan op twee dominante processen van ontkoppeling
namelijk de achterstandsbenadering en de stoornisbenadering.
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Achterstandsbenadering
De achterstandsbenadering gaat over de wijze waarop de samenleving in de 19de en 20ste eeuw de
strijd is aangegaan met armoede, onbeschaafdheid en analfabetisme. Nationale systemen in de
samenleving (bv. onderwijs en arbeidsmarkt) werden getoetst op hoe toegankelijk ze waren. “Dit
leidde tot een ontkoppeling van algemeen beleid naar specifiek doelgroepenbeleid want elke keer
was er wel een groep die achterlag” (Van Ewijk, 2010, p. 16). Al deze aanwijsbare groepen zijn als
doelgroepen benoemd en kregen daarmee hun eigen regels en voorzieningen. Als tegenbeweging
gingen deze groepen zich ook zelf organiseren. Daarmee zijn deze groepen in een bepaalde wijze
ontkoppeld van de samenleving als geheel.
Stoornis benadering
Een andere ontkoppeling heeft volgens Van Ewijk plaats gevonden via de stoornisbenadering. Er is
een focus op de stoornis en de neiging om mensen daarin in te delen, met als gevolgd dat deze
mensen zelf dan de neiging hebben om zich naar de gelabelde indeling te gedragen. De benadering
kan zelfs leiden tot een driedubbele ontkoppeling: “We halen het individu uit zijn directe omgeving
naar de behandelkamer of de institutie, we isoleren in de persoon de stoornis en we behandelen de
stoornis met een geprotocolleerde behandeling waarbij de strakke methodiek de interactie tussen
persoon en professional bepaalt” (Van Ewijk, 2010, p. 17).
Gevolgen voor de positionering van het maatschappelijk werk
Beide benaderingen hebben effect gehad op de werkwijze van het maatschappelijk werk, die in de
ogen van Van Ewijk niet positief is. Het maatschappelijk werk ging zich verbinden met de achter‐
standsbestrijding en de diverse emancipatiebewegingen van deze doelgroepen. Van Ewijk vindt dit
een te lastige opgave voor het maatschappelijk werk en het zorgt voor nodeloze politisering van het
werk.
De stoornisbenadering heeft er voor gezorgd dat het maatschappelijk werk zich meer ging richten op
het therapeutische model. Uit deze tijd stamt o.a. het oude model van aanmelding, intake en behan‐
deling, die tot een meer zakelijke benadering van het maatschappelijk werk moest leiden. Deze vorm
van cure benadering is iets voor medici en psychologen, niet voor de maatschappelijk werker.
De kracht en positionering van het maatschappelijk werk
Van Ewijk stelt dat de kracht van het algemeen maatschappelijk werk dus niet zit in achterstandbe‐
strijding of het verhelpen van stoornissen maar in het bevorderen van de zelfredzaamheid en haar
ondersteuning daarbij. Een goede maatschappelijk werker snapt de complexiteit van het geheel en
van de afzonderlijke delen. Dat gebeurt altijd in samenhang met elkaar, zonder de delen van elkaar
los te ontkoppelen. De problematiek moet ontrafeld worden binnen de context en het geheel. “Ieder
mens geeft, ondanks zijn stoornissen en achterstanden, vooral zichzelf vorm in voortdurende interac‐
tie met zijn omgeving” (Van Ewijk, 2010, pp. 18‐19).
Als het gaat om de profilering van het maatschappelijk werk, zijn er volgens Van Ewijk twee belang‐
rijke aspecten, twee kernwerkwoorden: Activeren en inbedden (Van Ewijk, 2010, p. 22).
Activeren is mensen stimuleren dat ze weer actief gaan deelnemen in de samenleving. Ze gaan naar
school of werk, nemen deel aan sport en verenigingsleven en zetten zich in voor hun sociale en
fysieke omgeving. Het is bekend dat dit “het beroep op medische zorg doet afnemen, het vinden van
werk vergemakkelijkt, minder conflicten oplevert en zelfs economische vooruitgang stimuleert”
(Putnam, zoals aangehaald door Ewijk, 2010, p. 18). Activeren is iets dat de maatschappelijk werker
van oudsher al doet. Een maatschappelijk werker helpt mensen door weer richting te (laten) geven,
patronen te doorbreken, mensen bij elkaar te brengen, te bemiddelen en door materiële en immate‐
riële problemen op te lossen die deelname bemoeilijken. Van Ewijk vraagt echter ook aandacht voor
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inbedding. Oftewel zorgen dat de omgeving zich ook aanpast aan de persoon en de persoon daar zijn
plaats in dat stuk van de gemeenschap vindt. Daaraan kan een nabije professionele ondersteunings‐
structuur zoals die van het algemeen maatschappelijk werk een positieve bijdrage leveren.
Van Ewijk (2010, pp. 22‐23) stelt dat de maatschappelijk werker over een aantal basisvaardigheden
moet beschikken:
 inschatten wat er aan de hand is (zonder dit los te koppelen van de complexiteit);
 gepast reageren (met de inzet van zo weinig mogelijk professionele hulp, zo goed mogelijk
hulp verlenen);
 gepast mobiliseren (hoe kan ik als professional anderen mobiliseren?).
Vooral over het gepast mobiliseren gaat Van Ewijk nog even verder. Hij trekt een parallel met de wet
van Beaumol, die stelt dat beroepen die minder gebruik maken van de toepassing van techniek,
verhoudingsgewijs duurder worden. Voor het welzijnswerk zou deze parallel betekenen dat de ar‐
beidsproductiviteit van de professional toeneemt, als hij de cliënt en de omgeving van de cliënt
activeert en inbedt.
Van Ewijk is dan ook van mening dat er het beste geïnvesteerd kan worden in de eerste lijn, waar‐
voor ook Van Ewijk het woord frontlinie gebruikt (Van Ewijk, 2010, p. 25). Dat zou namelijk het meest
kostenefficiënt zijn, want een welzijnswerker werkt normaliter samen met vrijwilligers en zet zich in
om de familie, de vrienden en sociale omgeving te mobiliseren. “Als we minder gaan ontkoppelen en
meer gaan verbinden, heeft dit een positief netto resultaat, zowel in economische zin als in inter‐
menselijke zin” (Verhagen 2008, zoals aangehaald door Van Ewijk, 2010, p. 23).
Hierbij benoemt Van Ewijk wel een tweetal hindernissen. Namelijk de financieringsstructuur, die
ontkoppeling in de hand werkt door haar versnipperde structuur bij zowel opdrachtgeverschap, als in
het afnemen van een veelvoud van producten. Aan de andere kant is het beeld van het welzijnswerk
(alsmede ook het maatschappelijk werk) erg diffuus geworden door de veelvoud aan werksoorten en
werkvormen. Veel professionals hebben zich teruggetrokken in bv. gezondheidscentra, scholen of
ander instituties. Terwijl vele andere professionals zich verbonden hebben aan kleine doelgroepen of
zich hebben toegelegd op specifieke problematieken.
Van Ewijk pleit juist voor één type basiswerker die “vertrouwd en terzake kundig is” (Van Ewijk, 2010,
p. 24). Een generalist die de buurt waarin hij werkt kent en zelf ook gekend wordt. Een professionele
vriend, die zich inzet voor iemand en samen met de betrokkenen zorgt dat zaken weer gaan lopen.
Het gaat “niet in de eerste plaats om een professional die individueel hulp en zorg verleent, maar om
een professional die vooral probeert de omgeving en het aanbod goed te laten lopen” (Van Ewijk,
2010, pp. 24‐25). Hiermee wordt het maatschappelijk werk een centrale rol toegedicht in de uitwer‐
king van de Wmo.
Samenvatting Van Ewijk
Het pleidooi van Van Ewijk over de positie van het maatschappelijk werk, komt er op neer dat er
behoefte is aan een generalist in de frontlijn. Hij stelt dat vooral het maatschappelijk werk daarin kan
voorzien, mits zij haar eigen opgelegde specialisatie en versnippering ongedaan maakt en terugkeert
naar de basis van het sociaal werk. Daarin sluit het pleidooi van Van Ewijk aan bij het beleid van de
gemeente Tilburg zoals geformuleerd in hoofdstuk twee en geeft dat handvatten aan een organisatie
als het IMW wat zij als opdracht aan haar uitvoerende werkers moet meegeven.
Maar Van Ewijk zegt nog meer. Hij stelt dat de samenleving veel complexer is geworden en dat veel
mensen zich moeilijker staande kunnen houden en dat er meer wisselende gemeenschappen zijn.
Verder geeft hij aan dat er een neiging is tot ontkoppelen, die niet zomaar weg is, ook niet met de
introductie van de Wmo. De kracht van de hulpverlening, meer specifiek het maatschappelijk werk
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zou juist het verbinden moeten zijn, met oog voor de complexiteit zoals deze er nu eenmaal is. De
mens/burger en zijn probleem begrijpen in de totale context inclusief alle bijbehorende complexiteit.

4.2 Hortulanus: De noodzaak van meervoudigheid
De beschouwingen van prof. dr. Hortulanus, bijzonder hoogleraar aan de universiteit van humanis‐
tiek, zijn van een latere datum. Hortulanus gaat in zijn Ambivalenties in het sociale domein in op de
Wmo en programma’s als Welzijn Nieuwe Stijl. Dit kan dus aanwijzingen geven over de rol en positie
van het maatschappelijk werk in de Wmo. Hij vraagt zich af of dit programma weer de zoveelste
poging is om greep te krijgen op de lokale sociale interventies en de rol die de welzijnsinstellingen
hierin verrichten (Hortulanus, 2011a, p. 11). Al langere tijd worden er sociale interventies ingezet om
de persoonlijke levensomstandigheden en de maatschappelijke participatie te verbeteren als ook om
de lokale gemeenschap te versterken. De aanpak heeft erg wisselend succes en er zijn voortdurend
veranderende inzichten. Is Welzijn Nieuwe Stijl slechts een nieuw instrument om grip te krijgen op de
sociale interventie? De Wmo stelt met haar nadruk op de civil society34, hoge eisen op aan organisa‐
ties voor welzijn en sociale dienstverlening. Maar in de wijze waarop dit vertaald wordt naar de
opdrachtnemer in het veld, ziet Hortulanus dat er, bij voorkeur evidence‐based, gezocht wordt naar
dé aanpak, dé werkwijze of hét antwoord om dé civil society te vitaliseren. Er is weinig ruimte voor
ambivalentie, terwijl juist het sociale domein is “gekenmerkt door strijdige interpretaties, dilemma’s,
niet logische keuzes en tegenstrijdige handelswijzen” (Hortulanus, 2011a, p. 13).
Ambivalenties
Van Ewijk (zie paragraaf 3.1.1.) stelde al dat de wereld erg complex is geworden. Hortulanus sluit
daarbij aan door te constateren dat juist in het sociale domein beeldvorming en feiten verweven zijn
en de belangen van de vele betrokkenen, het operationaliseren van beleidsdoelen en het strategisch
doordenken van uitvoeringspraktijken moeilijk met elkaar te verbinden zijn (Hortulanus, 2011a, p.
15). Oftewel dat het een complex systeem is dat wel onderling met elkaar verbonden is, maar waarin
vele uiteenlopende waarden, visies, werkwijzen, doestellingen en ambities met elkaar geconfron‐
teerd worden. Dat brengt onzekerheden en tegenstrijdigheden met zich mee.
Dat maakt dat er vele soort ambivalenties in het sociale domein te onderscheiden zijn. Hortulanus
(2011, pp. 15‐18) noemt een aantal voorbeelden van hoe ambivalentie zich kan tonen:
Ondoordachtheid: ambivalentie kan zich tonen als ondoordachtheid. Hortulanus gebruikt hiervoor de
Wmo als voorbeeld. Een wet die de nadruk moet leggen op initiatieven vanuit de civil society oftewel
op burgerinitiatieven met voor de professionals een rol als ondersteuner. Terwijl aan de andere kant
er veel nadruk is op lokaal beleid, die juist de focus heeft op professionele dienstverleners. Onzeker‐
heden die voortkomen uit het beleidsmatig vooropstellen van burgerinitiatieven worden niet
doordacht.
Tegenstrijdigheid/onverenigbaarheid: hierbij wordt als voorbeeld gebruikt of een welzijnsorganisatie
daadwerkelijk als marktaanbieder kan opereren. De markt sluit uit en heeft een andere stijl van
management die instrumenteel gericht is en een welzijnsorganisatie moet juist inbedden en verbin‐
den, insluiten en dient een managementstijl te hebben die ruimte biedt aan de professionals.
Besluitenloosheid: samenwerking is van groot belang voor organisaties. Om goed te kunnen samen‐
werken moet een organisatie weten wat zijn kerncompetentie is. Maar als deze kerncompetentie
invloed heeft op de samenwerkingscompetentie, waar moet de organisatie zich dan op richten als
belangrijkste competentie?

34

Hortulanus gebruikt ook het woord civil society net zoals in de memorie van toelichting. Dit lijkt ook weer
een verwijzing naar het maatschappelijk middenveld.
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Dubbelgerichtheid: kenmerkend voor de welzijnssector is in elk geval de dubbelgerichtheid. Doelstel‐
lingen van welzijn zijn vaak zowel op het individuele welzijn als op de maatschappelijke participatie,
sociale kwaliteit en cohesie gericht. De overheid geeft ook een dubbele boodschap: “zorgt u ervoor
dat u uw eigen bestaan vorm geeft via betaald werk en wees betrokken op de lokale gemeenschap
en verantwoordelijk voor het publieke domein” Hiermee herschrijft de overheid de behoefte van de
burger naar een vraag die voor de overheid in beleid vorm te geven is. Maar hoe ga je dan om met
sociaal zwakkeren die niet sociaal actief zijn? En wat is het belangrijkste doel? Individueel welzijn of
verhoogde kwaliteit van de gemeenschap?
Deze ambivalenties willen oplossen door er meteen een oplossing of dé oplossing voor te verzinnen,
is niet wat Hortulanus betoogt. Hij stelt juist dat deze ambivalenties een beeld geven van alle facet‐
ten zoals onder andere: onderliggende belangen, legitimeringen, zienswijzen, keuze processen en
werelden met hun eigen logica. Ambivalenties “kunnen dan een voedingsbodem zijn voor een open
en onderzoekende houding, voor verbindend denken en wellicht daarmee een noodzakelijke opmaat
voor passende en goede beslissingen en gericht handelen” (Hortulanus, 2011a, p. 20) Hij stelt dus
voor om deze ambivalenties niet meteen te willen oplossen, maar om ze te erkennen en centraal te
stellen. Zodat er ruimte is voor meer dan één oplossing of handelswijze, waarmee er mogelijkheden
gecreëerd worden voor passend en meervoudig handelen.
Meervoudigheid
In zijn boek (2011) geeft Hortulanus aan dat ambivalenties in het sociale domein juist voort komen
vanuit de complexe werkelijkheid waarin het sociaal werk zich begeeft. Hij vindt de politieke filosofie
hiervoor van groot belang: “Zij wijst ons op de mogelijke spanning tussen wet‐ en regelgeving en
rechtvaardigheid en tussen machtsbronnen (zoals institutioneel leiderschap, professionele deskun‐
digheid en definitiemacht in het algemeen) en actorschap (met haar eigen oordeelsvorming en
keuzevrijheid)” (Arendt, 1954, Foucault, 1980, aangehaald door Hortulanus, 2011a, p. 21). Deze
spanning tussen keuzevrijheid en naar eigen bevindingen handelen en ingebed zijn in een institutie is
herkenbaar in het welzijnswerk. De creativiteit en het idealistische professioneel handelen komt juist
tot zijn recht door onderdeel te zijn van een institutie met haar regels en normen, verbonden aan
organisatorische en financiële randvoorwaarden. (Macintyre, 1988, aangehaald door Hortulanus,
2011a, p. 22). Deze constatering geeft aanwijzingen voor de positie en rol van het maatschappelijk
werk in de Wmo en hoe een organisatie als het IMW zich moet verhouden tot haar opdrachtgever en
degene die de opdracht in haar naam uitvoert (de uitvoerend werkers).
Er is een verwevenheid tussen de leefwereld van de mens en de systeemwereld van instituties (Ha‐
bermas 1984, aangehaald door Hortulanus, 2011a, p.22). Deze werelden kunnen gezien worden als
verschillende domeinen met daaruit voortkomend verschillende werkelijkheden, zoals een professi‐
onele, een private en een politiek‐bestuurlijke werkelijkheid. Om goed zicht te krijgen op deze
complexe omgeving, de onderlinge verwevenheid en onderlinge invloed is het noodzakelijk om open
te staan voor de verschillende perspectieven. Het wisselen van perspectief levert meerdere bronnen
op voor kennis die met elkaar verbonden kan worden zoals professionele expertise, opvattingen,
maatschappelijke beeldvorming, kennis van burgers en politiek‐bestuurlijke voorkeuren.
Binnen elk van deze perspectieven is er een eigen logica die de basis legt voor de legitimiteit en de
sturing van handelen. Verschillen in definitiemacht, sturingskracht van actoren en de waarde geladen
standpunten worden duidelijker als vanuit verschillende perspectieven gekeken wordt. Kijken vanuit
meervoudige perspectieven heeft als resultaat dat gezien kan worden dat er verschillende en wel‐
licht tegenstrijdige eisen gesteld worden aan beleid, interventies, organisaties en werkwijzen. Met
een verwijzing naar de wetenschap die is opgebouwd bij het bestuderen van de zienswijzen van o.a.
beleidsambtenaren en de veranderkunde, onderbouwt Hortulanus (2011, pp. 23‐25) dat ambiguïteit
een vorm van leren is. Leren dat noodzakelijk is om als overheid en als instelling situationeel te
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kunnen handelen in de voortdurende veranderende en van elkaar verschillende situaties in het
sociale domein.
Deze veranderingen en verschillen in het sociale domein, maken het nodig om te beschikken over
meerdere handelingspatronen oftewel meervoudig handelen. Dit drukt zich onder andere uit in
verschillen in bestuursstijlen, ambtelijk optreden en het vormen van organisatie en verantwoording.
Ordening
Zoals in de vorige paragraaf beschreven, is de praktijk binnen het sociale domein veelzijdig en divers.
Het aanbod aan diensten en activiteiten is in aansluiting op deze praktijk net zo divers en veelzijdig.
In het verleden zijn vooral de verschillende werksoorten het uitgangspunt geweest voor ordening van
het aanbod. De velden zoals benoemd in de Wmo zijn weer een andere wijze van ordening.
Hortulanus (2011, p. 27) kiest ervoor een andere indeling te geven, op basis van meervoudige vor‐
men van opdrachtverlening, impactanalyse en professionele verantwoording. Eén ding is voor hem
wel duidelijk: “Spreken over dé maatschappelijke dienstverlening of dé welzijnsactiviteiten is te
grofmazig. Elke dienst of interventiepraktijk als uniek beschouwen is echter weer te fijnmazig en
biedt geen houvast voor het realiseren van een randvoorwaardelijk kader met enige continuïteit”
(Hortulanus, 2011a, p. 27).
Achtereenvolgens gebruikt hij de elementen legitimering, sturing, resultaat beoordeling en impact‐
analyse en professionaliteit om te komen tot een indeling in vier vormen van maatschappelijke
dienstverlening:
1. enkelvoudige vormen van individuele dienstverlening, bv. schuldhulpverlening;
2. complexe activiteiten en interventies rond individuen, bv. sociaal geïsoleerde ouderen;
3. collectieve dienstverlening, bv. activiteiten gericht op leefbaarheid;
4. individuele en/of collectieve preventieve dienstverlening, bv. voorkomen schooluitval.
In een schematische weergave (Hortulanus, 2011a, pp. 33‐34, opgenomen als bijlage 1) werkt hij dit
verder uit naar een model waarin de diverse grondslagen voor legitimatie, sturing, opdrachtverle‐
ning, verantwoording en impact staan uitgewerkt.
Alleen bij de eenvoudige individuele dienstverlening, past een evidence‐based methode als basis voor
sturing, opdrachtverlening en verantwoording.
In deze gevallen is er dus sprake van een individu met een enkelvoudig probleem, waarbij de pro‐
bleemanalyse, interventie en regie vorm krijgt op de manier zoals het al ging. De overheid (meestal
gemeente) geeft een duidelijke opdracht aan de uitvoerende maatschappelijke organisatie die de
burger met zijn probleem helpt.
In de andere gevallen uit de indeling van Hortulanus is dit een stuk minder overzichtelijk en helder.
Maar meer ingewikkelde hulpverlening[…]zijn daarvoor te complex. Bij evidence‐based prak‐
tijken moet je een heel duidelijk beeld hebben van de beginsituatie en de eindsituatie, en je
moet precies weten welke interventies daartussen gepleegd zijn. We moeten niet de illusie
geven dat dat werkt. (Hortulanus, 2011b)
Meestal zijn er dan meerdere actoren betrokken en zijn problemen ook onderling verbonden. De
sturing zal zich vaker moeten baseren op de expertise, werkwijze en samenwerking tussen professio‐
nals. Er zijn vaak meerdere actoren betrokken, die allemaal hun eigen rol moeten spelen ten opzichte
van elkaar, waardoor er sprake is van meervoudige sturing (Hortulanus 2011, p. 31). De verantwoor‐
ding zal tot stand moeten komen door samenwerking en afspraken tussen de diverse partijen, wat
inclusief het resultaat beschreven moet worden in convenanten. Resultaten zijn daarbij vaak waarde‐
ringen verbonden aan politieke doelen, ervaren baat en/of maatschappelijke beeldvorming. Hierbij is
ook weer de meervoudigheid van de verschillende perspectieven van belang. Dan is er niet alleen
oog voor doeltreffendheid en doelmatigheid, maar ook voor aanvaardbaarheid en haalbaarheid. Er is
dus sprake van een meervoudige evaluatie, die beter inzicht geeft in de betekenis van de typen
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dienstverlening in de sector van welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Het doet recht aan het
dialogische en dynamische karakter van het sociale domein (Hortulanus, 2011a, p. 36).
Dit betekent natuurlijk ook iets voor de professional. De professional zal onder andere met de ver‐
schillende sturingslogica, belangen, legitimeringsgronden en wijze van evalueren geconfronteerd
worden. Om goed om te gaan met de ambivalenties die daaruit voortkomen, is er een versterking
van competenties nodig op zowel uitvoerend, coördinerend en aansturend niveau. Een professional
zal meervoudig moeten kunnen handelen, aansluitend op de situatie en daarbij passend handelen
met oog voor de context. Daarbij wordt van de professional gevraagd dat hij bewust de andere
perspectieven onderkent en rekening kan houden met de verschillende belangen, legitimeringsgron‐
den en evaluaties. Hetgeen een lerende en onderzoekende houding vereist, waarbij reflectie op het
eigen handelen van groot belang is.
Samenvatting Hortulanus
Het zoeken naar dé oplossing of dé werkwijze in het sociale domein heeft tot op heden niet geleid
tot resultaat. In de huidige aanpak bestaat het risico dat er weer gezocht gaat worden naar één
manier, zoals het er nu naar neigt dat alles evidence‐based moet zijn. Over deze wijze van denken
stelt Hortulanus dat dit geen recht doet aan de complexiteit van het sociale domein. Juist het erken‐
nen van deze complexiteit, leidt tot ambivalentie. Deze ambivalentie geeft aanwijzingen voor de
meervoudige perspectieven die er zijn op interventies in het sociale domein. Deze verschillende
perspectieven moeten erkend worden en om daar recht aan te doen is meervoudig handelen nodig.
Er is niet een werkwijze met daarbij behorende mechanismes van sturing, legitimatie en evaluatie. Er
zal, behalve bij de enkelvoudige individuele problematiek, gezocht moeten worden naar verbindin‐
gen die op meerdere wijzen ingevuld worden. Dit vraagt van de betrokken professionals dat zij goed
reflecteren op hun eigen handelen waarbij zij gevoelig moeten zijn voor de diverse perspectieven van
de andere betrokkenen en goed oog moeten hebben voor de bestuurlijk‐politieke, sociale en maat‐
schappelijke context waarin zij handelen.

4.3 Deelvraag: welk kritisch kader is er te plaatsen vanuit de wetenschappelijke
kennis over het maatschappelijk werk en sociale interventies?
Deze deelvraag kan aan de hand van Van Ewijk en Hortulanus beantwoord worden.
Van Ewijk stelt dat de samenleving complexer is geworden en verbanden vluchtiger. Oude verbanden
en zekerheden bestaan niet meer en mensen zijn de hele dag in interactie met een sociale omgeving
die snel kan veranderen. Deze omgeving is niet alleen fysiek maar ook virtueel.
Het werken in doelgroepen en de daarbij behorende ontkoppeling is te zien in het huidige maat‐
schappelijk werk. Er zijn binnen het huidige maatschappelijk werk zoals uitgevoerd binnen het IMW
in Tilburg duidelijk gescheiden fases van aanmelding, intake en ‘behandeling’35, waarbij vooral ge‐
zocht wordt naar één of meer (al dan niet psychopathologische) verklaringen. Hoewel het IMW stelt
uit te gaan van een systeemgerichte benadering, zijn het in de praktijk vooral 1 op 1 gesprekken in de
spreekkamer van de maatschappelijk werker. Daarbij wordt wel sterk gelet op de grenzen en verwijst
men snel wanneer de problematiek te sterk naar een specialisme neigt.
Om in te kunnen spelen op deze meer complexe samenleving, waarbij het individu zelf in wisselende
en verschillende communities36 verbindingen aangaat en onderhoudt (al dan niet tegelijkertijd), is
maatwerk nodig, waarbij de persoon geholpen wordt als een totaliteit in zijn gehele (sociale) context.
35

Behandeling staat hier tussen aanhalingstekens omdat een maatschappelijk werker geen behandeling doet in
medische zin. Het gebruik van dit woord ligt daarmee gevoelig in geestelijke gezondheidszorg.
36
Het Nederlandse woord gemeenschappen lijkt hierin niet meer te voldoen. Het gaat ook om verbanden die
virtueel gevormd worden via bijvoorbeeld facebook, linkedin en de diverse andere internetfora.
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Dit maatwerk, geleverd door de professional, vraagt van de professional dat hij goed moet kunnen
aansluiten. Hij dient een analyse te maken, zonder het geheel uit elkaar te halen. Dat kan alleen als
hij ruimte heeft om te handelen en om aan te sluiten. Een beleid dat de complexiteit van de huidige
samenleving niet erkent, zal dus geen succesvol beleid kunnen zijn. Van Ewijk stelt dat vooral het
maatschappelijk werk een sleutelpositie kan hebben omdat zij van oudsher in gemeenschappen
werkt en werkt vanuit de context. Wel is het dan zaak om ontwikkelingen die hierop een negatieve
invloed gehad hebben, zoals het specialiseren en bijbehorende ontkoppeling, ongedaan te maken en
het vak meer generalistisch te invullen.
Hortulanus stelt ambivalenties centraal. Deze stelt hij centraal omdat ze een goede indicator zijn om
de complexiteit van de opdracht in het sociale domein op het spoor te komen. De observatie dat je
als werker in het sociale domein vaak een gevoel van ongemak hebt omdat je moet laveren tussen de
diverse belangen die in deze complexe samenleving (Van Ewijk) voortdurend aan verandering onder‐
hevig zijn, is herkenbaar.
Het pleidooi van Hortulanus om deze ambivalentie te koesteren in zijn verschillende verschijnings‐
vormen is te onderschrijven. Op alle niveaus zijn deze ambivalenties aanwijzingen voor verschillende
belangen en afwegingen die er spelen. Door deze veelvoud aan belangen moet er gewaakt worden
voor de valkuil om te blijven zoeken naar één manier of één oplossing, zoals de huidige trend dat
alles evidence‐based moet zijn.
Het werken met mensen is niet alleen uit te drukken in de harde kant van cijfers, methoden en
doelen. Zeker als via de Wmo de burger een grotere rol krijgt en niet alleen ontvanger wordt, maar
ook gever van zorg en opdrachtgever. De burger was eerst alleen indirect betrokken via politiek,
maar nu gaat hij rechtstreeks aan ‘de knoppen’ zitten door zelf te leveren of een grote stem te krij‐
gen in de wijze waarop een opdracht wordt uitgezet.
Dit betekent dat er niet alleen gekeken moet worden naar de functie van een instelling, maar meer
naar de rol van opdrachtgever en opdrachtnemer (wie bepaalt en wie voert uit). Het gaat om bereid‐
heid tot het nemen van deze rollen naar elkaar toe.
Daarmee is ook de wijze van het verlenen van de opdracht evenals de wijze van afrekenen anders
dan puur op functie. Dit is zachter waarbij ook gekeken zal worden naar (ongewenste /onverwachte)
effecten, outcome en harde resultaten als geheel, in plaats van alleen op feitelijk gerealiseerde
doelen. Er komt dus een verhalende vorm bij de afrekening, die niet alleen in cijfers is uit te drukken.
Een beleid dat geen ruimte heeft voor ambivalenties zoals beschreven door Hortulanus, kan geen
succesvol beleid zijn. Een beleid moet als het ware de ambivalenties kunnen herbergen, dit moet ook
tot uiting komen in de wijze van afrekenen op en binnen dat beleid.
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5 Voorlopige conclusie en bijgestelde probleemstelling
5.1 Terug naar de probleemstelling en de deelvragen
Op basis van de vorige hoofstukken is het zinvol om nogmaals te kijken naar de probleemstelling
zoals deze eerder verwoord is en de vragen die daaruit voorkomen. In het eerste hoofdstuk is de
probleemstelling als volgt gedefinieerd:
De veranderingen in zorg en welzijn zorgen voor veel onduidelijkheid voor het maatschappelijk werk.
Oude kaders worden losgelaten en moeten worden vervangen door nieuwe kaders. De vooronder‐
stellingen waarop deze kaders gebaseerd zijn lijken niet geëxpliciteerd, behalve dat professionals,
instellingen en de gemeente, de zorgtaken dichter en passender bij de burger moeten organiseren,
waarbij de burger zelf ook een belangrijke rol heeft. Dat maakt het zoeken naar nieuwe kaders en de
rol voor het maatschappelijk werk in dit complexe proces lastig. Bij deze zoektocht wordt niet geke‐
ken naar wat er geleerd kan worden vanuit reeds bestaande ontwikkelingen in o.a. Groot‐Brittannië,
in kritisch‐analytische sociale ethiek en de zorgethiek. Hierdoor worden fouten wellicht herhaald en
bestaat het risico dat goede zorg in het beleid niet centraal komt te staan.
De eerste deelvragen zijn aan het einde van elk hoofdstuk beantwoord, maar wat betekent dat nu
voor de probleemstelling?
In het eerste hoofdstuk is duidelijk geworden dat de Wmo behelst dat er fundamenteel anders
gekeken moet worden naar het dragen van de verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn ten behoe‐
ve van degenen die dat nodig hebben. De overheid ziet hierin nog wel een rol voor zichzelf als het
gaat om de meest kwetsbare burgers, maar is van mening dat de actieve burger meer voor zichzelf
en zijn omgeving moet zorgen. Dat kan alleen als het kleinschaliger gebeurt op het niveau van wijken
en geregisseerd wordt door de gemeente. De gemeente staat dichter bij degenen die zorg behoeven
(of niet goed mee kunnen doen) en kan dus beter bepalen wat er nodig is om iemand mee te laten
doen. Meedoen is daarin het sleutelwoord en het criterium om ondersteuning of zorg te bieden,
termen die door elkaar heen gebruikt worden.
De gemeente Tilburg neemt haar opdracht inzake de Wmo over zonder daarbij zelf een duidelijke
vooronderstelling uit te werken over waarom burgers voor elkaar zouden zorgen. Uitvoering van de
Wmo steekt zij vooral praktisch in, als een opgave: Wat moet er gebeuren? Zij heeft daarbij het idee
dat zij de hulpverlening in de eerste lijn wil gaan organiseren op wijkniveau, waarbij burgers vooral
actief naar elkaar zijn en professionals in een team van generalisten samenwerken. Deze generalisten
bevorderen de eigen redzaamheid van de burger, maar zetten zorg in als dat nodig is en verwijzen
door naar de specialistische zorg mocht dat nodig zijn.
Twee belangrijke vragen worden niet beantwoord in de beleidsstukken van de overheid en de ge‐
meente. Het waarom van de omslag en een morele visie op de redenen waarom mensen dit voor
elkaar zouden doen. Zonder deze twee elementen wordt het lastig om een kader te formuleren voor
een instelling als het maatschappelijk werk. Want hoewel het duidelijk is dat zij in de frontlijn deel‐
nemen en daar met andere partners ervoor gaat zorgen dat mensen hun eigen kracht aanspreken, is
de wijze waarop dat moet gebeuren erg onduidelijk. Daarmee is ook onduidelijk waaraan het resul‐
taat afgemeten zou moeten worden.
Aan de hand van Van Ewijk en Hortulanus kan dit meer worden ingevuld:
Zo stelt Van Ewijk om te beginnen de complexiteit op de voorgrond. De wereld is enorm veel com‐
plexer geworden en daarmee ook de context van de burger en de problemen waarmee hij worstelt.
Voor een goed beleid moet aangesloten worden bij deze complexiteit en moet gewaakt worden voor
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reductionisme. Vanuit dat oogpunt bezien is er in de nota’s wel oog voor het ontkoppelen zoals Van
Ewijk dat beschrijft, in zoverre dat men ziet dat er scheiding is tussen de vele soorten van hulp, wat
zorgt voor versnippering. De gemeente vindt dat er meer aandacht moet zijn voor alle levensgebie‐
den als iemand hulp vraagt, in plaats van puur en alleen op de vraag af te gaan. Dat komt ook tot
uiting in de generalist die het werk moet gaan doen, wat past bij de oproep van Van Ewijk, die ook
van de maatschappelijk werker deze generalist wil maken. Aan de andere kant geeft de gemeente
wel weer een strakke scheidslijn aan wie wel of niet tot het frontlijnteam behoort, wat tot nieuwe
ontkoppeling kan gaan leiden.
In de nota’s is verder maar weinig oog voor de veel complexere en ingewikkeldere samenleving. De
gemeente Tilburg gaat terug naar de wijk als uitgangspunt en wil daarbij aansluiten met haar concept
van een zorgzame samenleving. De vraag is of dat een beeld is wat klopt en of een inwoner in deze
wijk zich ook op een dergelijke wijze verbonden heeft aan de wijk, gezien de veelvoud van mogelijke
manieren van verbonden zijn in deze samenleving. Het is dan de vraag of een wijkverband de meest
voor de hand liggende vorm is. Het is aannemelijk dat elke wijk zijn eigen vorm en mate van onder‐
linge verbondenheid van burgers heeft. Dit is in een moderne wijk met veel forenzen (zoals de wijk
Reeshof in Tilburg) anders dan in een oude wijk (zoals de wijk Korvel in Tilburg). Het is onduidelijk of
de gemeente de context voldoende meeneemt wanneer zij voor elke wijk eenzelfde model wil hante‐
ren.
De boodschap van Van Ewijk voor het maatschappelijk werk is echter duidelijk: Pak je rol als genera‐
list die de problemen in zijn volle context bekijkt, zonder de situatie uit elkaar te halen en het
probleem te verdelen in kleine stukjes. Deze generalist moet activeren en inbedden, wat hij alleen
kan als hij de buurt waarin hij werkt kent en daarin gekend wordt. De rol die Van Ewijk dus ziet voor
het maatschappelijk werk, is een rol van het verbinden van een persoon met zijn omgeving. Dat doet
hij naar de persoon toe, door deze te activeren en naar de omgeving toe door deze op de persoon te
betrekken. De sociaal werker heeft dus de taak om de belemmeringen voor de relatie tussen de
persoon en zijn omgeving weg te (laten) nemen en zo de relatie zelf te versterken.
Hortulanus erkent ook de complexiteit zoals Van Ewijk die naar voren brengt, maar verbindt daar zijn
ambivalenties aan. Het is zodanig complex geworden dat het niet meer mogelijk is om uit te gaan van
één perspectief om de werkelijkheid te beschrijven. Hortulanus stelt dat er zo veel mogelijk perspec‐
tieven in ogenschouw genomen moeten worden, waarbij er niet te grof, maar ook niet te fijnmazig
gekeken mag worden. Te grof geeft te veel reductie van de werkelijkheid, terwijl te fijnmazig te
verlammend kan werken. Het opsporen van relevante perspectieven is alleen mogelijk door ambiva‐
lenties waar te nemen en toe te laten.
Deze ambivalenties doen zich voortdurend voor en op alle niveaus. Binnen een beleid op macro‐,
meso‐ of microniveau moet daarvoor ruimte zijn, anders is goed aansluiten en goed hulpverlenen
niet mogelijk. Deze ambivalentie en daarmee samenhangende perspectieven vertegenwoordigen
een veelvoud aan belangen, visies en waarden die niet met een enkelvoudige benadering gediend
zijn. Meervoudigheid is daarmee een noodzaak en dient dan ook terug te komen in de wijze van
opdrachtgeverschap, opdrachtnemerschap en verantwoording.
In de nota’s van de gemeente Tilburg lijkt weinig ruimte voor ambivalentie. Zij hanteert vooral haar
eigen overtuigingen als uitgangspunt en streeft vooral naar een model dat gebruikt wordt in de door
haar gedefinieerde gebieden. Zo ligt de samenstelling van het door haar gewenste frontlijnteam al
vast en is er geen ruimte voor andere perspectieven die wellicht tot een andere samenstelling zou‐
den kunnen leiden.
Daarmee lijkt de opdracht voor het maatschappelijk werk weer lastiger te worden. Hoewel Van Ewijk
stelt dat de kern het activeren en inbedden is, zal dit activeren en inbedden vanuit de diverse per‐
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spectieven verschillende invullingen kunnen hebben. Van Ewijk signaleert dit ook, door te refereren
aan de complexiteit, maar werkt dat niet uit. Volgens Hortulanus moeten deze verschillende invullin‐
gen juist bestudeerd worden om te komen tot een juiste opdracht. Het is noodzakelijk om de burger
daarbij te betrekken en zijn perspectief te bestuderen. Hortulanus stelt immers dat bij meer comple‐
xere hulpverlening het resultaat en de impact niet exact te meten zijn, maar meestal waarderingen
zijn. De burger moet bij deze waarderende manier van werken betrokken worden en mede‐bepalen
wat de opdracht en het bijbehorende resultaat moet zijn. Er moet naar een manier gezocht worden
om het betrekken van de burger vorm te geven. Gezien de visie van de gemeente dat het maat‐
schappelijk werk zijn interventie vooral op wijkniveau moeten inrichten, moet de opdracht samen
met de burger op het wijkniveau geformuleerd worden.
De nadruk ligt hierbij op ‘samen met de burger’. Hortulanus maakt hierbij wel duidelijk dat de profes‐
sionele, politiek‐bestuurlijke en maatschappelijke perspectieven ook nodig zijn. Dat werpt de vraag
op of een dergelijk perspectief op zorg in de gemeenschap in het beleidsvoornemen van de gemeen‐
te Tilburg aanwezig is. De conclusie is dat deze afwezig is of in elk geval niet duidelijk naar voren
komt. De gemeente gaat uit van vooronderstellingen, die weinig expliciet gemaakt worden. De ge‐
meente komt het dichtst bij op wat een normatieve uitspraak lijk in de ambitie zoals geformuleerd in
het coalitieakkoord en die is overgenomen in de nota Vitaliteit en Veerkracht (gemeente Tilburg,
2011):
De Wmo is erop gericht om mensen met een beperking te helpen waardoor zij beter mee kun‐
nen doen in de maatschappij. Wij bieden ondersteuning aan mensen in een kwetsbare situatie
om de zorg en hulp dichtbij zichzelf te organiseren, door zowel vrijwilligers als professionals. Ie‐
der moet op zijn eigen wijze zo veel mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.
Deze formulering bevat echter geen onderbouwing of duidelijke vooronderstelling over waarom het
goed is of waarom burgers dit zouden willen doen. Er is dus geen normatief of moreel kader dat
geëxpliciteerd wordt of uit de nota’s naar voren komt. De tekst is op dat punt erg schraal.
Aan de andere kant stelt de gemeente wel zaken normatief vast in haar nota’s. Zo bepaalt zij als
gemeente wat de omtrek is van de wijk waarin gewerkt moet worden, wie er een frontlijnwerker is,
wie er in een frontlijnteam zit en dat de burger moet zorgen voor zichzelf en anderen.
Een belangrijke conclusie die naar voren komt, is dat het missen van een duidelijke vooronderstelling
over het waarom van de Wmo en waarom mensen voor elkaar zorgen het erg lastig maakt om kaders
te definiëren die als opdracht kunnen dienen voor het maatschappelijk werk.

5.2 Bijgestelde probleemstelling
Met de kennis die tot nu toe is opgedaan, moet er kritisch naar de probleemstelling gekeken worden.
Het is na bestudering van de nota’s in de gemeente Tilburg en de kennis van Hortulanus en Van Ewijk
duidelijk dat er een bijstelling nodig is.
De oude probleemstelling luidt als volgt:
De veranderingen in zorg en welzijn zorgen voor veel onduidelijkheid voor het maatschappelijk werk.
Oude kaders worden losgelaten en moeten worden vervangen door nieuwe kaders. De vooronder‐
stellingen waarop deze kaders gebaseerd zijn lijken niet geëxpliciteerd, behalve dat professionals,
instellingen en de gemeente, de zorgtaken dichter en passender bij de burger moeten organiseren,
waarbij de burger zelf ook een belangrijke rol heeft. Dat maakt het zoeken naar nieuwe kaders en de
rol voor het maatschappelijk werk in dit complexe proces lastig. Bij deze zoektocht wordt niet geke‐
ken naar wat er geleerd kan worden vanuit reeds bestaande ontwikkelingen in o.a. Groot‐Brittannië,
in kritisch‐analytische sociale ethiek en de zorgethiek. Hierdoor worden fouten wellicht herhaald en
bestaat het risico dat goede zorg in het beleid niet centraal komt te staan.
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Het eerste gedeelte blijft overeind. Juist aan de hand van o.a. Van Ewijk is het duidelijk geworden dat
de wereld veel complexer is geworden en in die context geeft het loslaten van de oude kaders zonder
dat er nieuwe kaders zijn veel onduidelijkheid.
Dat daarbij het maatschappelijk werk zoekt naar zijn eigen rol is ook duidelijk, maar aan de hand van
kennis opgedaan uit het boek van Hortulanus, kan gesteld worden dat deze zoektocht altijd wel blijft
bestaan en dat er niet een vaststaande rol kan zijn voor de actoren. Rollen en perspectief blijven
veranderen en zijn zeer situationeel afhankelijk.
Verder blijkt uit de stukken van de gemeente Tilburg, dat er geen duidelijk normatief of moreel kader
benoemd wordt als basis voor beleid. Er staan in elk geval geen heldere vooronderstellingen in de
bestudeerde teksten. Door het bestuderen van parallelle ontwikkelingen in Groot‐Brittannië zoals
beschreven door Stepney en Popple (2008) kan gekeken worden wat daaruit geleerd kan worden.
Aan de hand van de zorgethiek, die de vooronderstellingen over zorg wel expliciteert, kan gekeken
worden welke onderbouwing er gegeven kan worden voor de keuzes van de gemeente Tilburg.
Dit levert dan de volgende probleemstelling op:
De invoering van de Wmo en aanpalende transities zijn voor de gemeente Tilburg een complex
proces en geeft onduidelijkheid voor het maatschappelijk werk. Het is een fundamentele verande‐
ring, waarbij oude kaders worden losgelaten zonder dat er nieuwe kaders zijn. Dit geeft voor alle
partijen een zoektocht, die forse vragen oproept. Daarbij zijn duidelijk onderbouwde kaders nodig,
gebaseerd op vooronderstellingen die een basis bieden voor keuzes. Deze vooronderstellingen lijken
er niet te zijn. Door het bestuderen van de parallelle ontwikkeling in Groot‐Brittannië kunnen daaruit
leerpunten gehaald worden, alsmede kan door het bestuderen van de zorgethiek helder worden
welke mogelijke vooronderstellingen er zijn. Op die manier kan gekomen worden tot een gefundeerd
beleid, gedacht vanuit wat goede zorg is.
De centrale vraagstelling en de eerste deelvragen veranderen niet en zijn al reeds beantwoord. De
gewijzigde probleemstelling heeft wel invloed op de deelvragen die aan de ervaringen in Groot‐
Brittannië en de zorgethiek gesteld worden. Daarvoor worden de deelvragen:
 Welke leerpunten en inzichten zijn er te halen uit de beschrijving van community care door
Stepney en Popple (2008)?
 Welke leerpunten en inzichten zijn er te halen uit de zorgethische beschrijving van dagelijkse
zorg door Marian Barnes (2012)?
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6 Community Care volgens Stepney and Popple
In dit hoofdstuk wordt het boek Social work and the community, a critical context for practice (Step‐
ney & Popple, 2008) behandeld. Dit boek beschrijft wat de invoering van community care in Groot‐
Brittannië betekend heeft voor het maatschappelijk werk. Het is een kritische beschouwing en doet
een voorstel over hoe het maatschappelijk werk zich kan verhouden tot community care.
Het boek van Paul Stepney en Keith Popple (2008) is opgebouwd uit drie delen. In het eerste deel
wordt beschreven hoe het sociale construct van de gemeenschap eruit ziet. In het tweede deel gaan
ze in op hoe de gemeenschap wordt gebruikt als beleidsgebied en in het laatste deel wordt de link
met de praktijk gelegd. Bij de beschrijving van het boek wordt dezelfde indeling aangehouden.
Het boek gebruikt de Engelse term community. Hiervan is geen exacte vertaling in het Nederlands,
maar de term gemeenschap komt er dichtbij. In de eerder behandelde beleidsdocumenten van de
gemeente Tilburg noemt men ook vaak buurt of wijk als beleidsuitgangspunt. De term buurt of wijk
mag dus niet alleen worden begrepen als een fysiek geografisch afgebakende locatie, maar juist ook
als een gebied waarin sociale verbanden plaatsvinden; een gemeenschap. In dit hoofdstuk zal de
term gemeenschap aangehouden worden.
Verder moet in het achterhoofd gehouden worden dat dit boek vooral geënt is op de praktijk in
Groot‐Brittannië en dat daarmee niet alles direct vertaalbaar kan zijn naar de Nederlandse situatie.
Zo heeft Groot‐Brittannië bijvoorbeeld een historie met een volledig gecentraliseerd systeem van
gezondheidszorg (National Health Service) betaald uit belastingen. Nederland heeft een ander sys‐
teem en een andere historie en daarmee ook een andere context voor eventuele
beleidsoverwegingen

6.1 Het sociale construct van de gemeenschap
Het historisch sociaal construct
Hoewel gemeenschap (community) altijd wel gezien is als een belangrijk onderwerp voor onderzoek
en beleid, is de term absoluut niet eenduidig. Aan de hand van rapporten door de jaren heen, laten
de auteurs zien dat de betekenis van het woord nogal aan verandering onderhevig is. (Stepney &
Popple, 2008, pp. 6‐7). Als kernprobleem stellen zij aan de orde dat er een paradox in de term com‐
munity zelf zit: “At the core of the problem of defining community lies a paradox that the term is as
much an aspiration as it is a reality” (Stepney & Popple. 2008. p. 7). Met de term gemeenschap wordt
dus niet alleen een fysieke omschrijving gegeven, maar ook een wens van wat dit inhoudt. Zeker in
de huidige tijdsgeest wordt de term gemeenschap weer veel aangehaald. De auteurs gebruiken
voorbeelden uit de hedendaagse politiek om dat te onderbouwen, zoals de speech van Tony Blair:
“One nation, one community…The crude individualism of the 80’s is the mood no longer. The spirit of
the time is community” (Stepney & Popple, 2008, p. 7). Daarnaast leggen ze een koppeling naar de
populariteit van tv‐drama rondom gemeenschappen zoals Eastenders, Coronation street en Emmer‐
dale (waaruit meteen ook duidelijk wordt dat het boek een focus heeft op Groot‐Brittannië). Het is
echter zeer de vraag of het beeld dat door deze o.a. politieke en culturele nadruk wordt opgeroepen
een correct beeld van de gemeenschap is. De auteurs vinden dat het een te eenzijdig beeld schept
omdat het geen rekening houdt met schaduwzijden die de gemeenschap ook heeft zoals uitsluiting
en binnen de gemeenschap zelf, het risico op rolbevestiging en misbruik (Stepney & Popple, 2008, p.
8). Uitgaan van een romantisch beeld van community is contraproductief.
Looking backwards with nostalgia or forward in an idealised manner reflects the enduring
power of the idea of community. It provides us with a sense of security and belonging […] A
more useful way of considering community is to consider it as it is now. The complexity of life
in a post‐industrial, postmodern society like the UK means we have to consider community in
different ways then we did only 20 years ago. (Stepney & Popple, 2008, p. 9)
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De oude opvatting van de gemeenschap, die meestal uitgaat van de diverse verbanden die zich
concentreren in een afgebakend (meestal geografisch) gebied, lijkt niet meer geldig. Het is nu een
complexer geheel en de term gemeenschap moet uitgebreid worden naar gemeenschappen die
netwerken omvatten die gebaseerd zijn op gezamenlijke interesse (godsdienst, werk, etniciteit) of
andere vormen van verbondenheid die niet perse aan een locatie gelinkt zijn. Het geheel van de
gemeenschap is dus veel complexer en veel meer diffuus geworden.
De auteurs onderbouwen deze complexiteit in het boek aan de hand van duidelijke voorbeelden uit
diverse onderzoeken en geven aan waarom het zo moeilijk is om te spreken van ‘de gemeenschap’ of
community. Het woord zelf is in zo veel verschillende betekenissen en contexten gebruikt dat het
geen vaste betekenis meer heeft (Stepney & Popple, 2008, p. 14). Het woord community of gemeen‐
schap is daarmee een sociaal construct geworden dat vanuit diverse perspectieven bezien kan
worden. Daarmee verandert ook de betekenis, afhankelijk van veranderingen die zich hebben voor‐
gedaan. De betekenis die aan de term gemeenschap gegeven wordt vanuit sociaal construct is direct
van invloed op hoe er naar een gemeenschap gekeken wordt.
Wordt gemeenschap gezien als een historisch opgebouwde en aan locatie gebonden verzameling van
personen en hun relaties (oud dorp), dan zal deze definitie niet passen op de nieuwe steden zoals die
begin vorige eeuw gevormd werden. Toch vonden andere onderzoeken dat er in dergelijke nieuwe
steden zeker gemeenschappen bestonden, maar dat die anders samengesteld waren c.q. anders
gevormd werden dan zoals in de oude definitie, die meer op dorpen geënt was. (Stepney & Popple,
2008, pp. 15‐17). Uit andere onderzoeken komt naar voren dat mannen en vrouwen anders naar
dezelfde gemeenschap kijken en deze anders beleven en definiëren (Stepney & Popple, 2008, pp. 20‐
21). Verschillende culturen, die in toenemende mate met elkaar in contact komen door immigratie
en globalisatie, beleven en bezien de gemeenschap ook op een andere manier (Stepney & Popple,
2008, pp. 22‐24).
Toch komt er uit al deze onderzoeken wel een gemeenschappelijke deler naar voren, namelijk dat de
gemeenschap iets is waarin relaties worden aangegaan en onderhouden. Deze relaties staan niet op
zichzelf maar zijn een afspiegeling van de sociale structuur van een samenleving en haar
(on)gelijkheden. De gemeenschap staat niet op zichzelf, maar is altijd een construct ingebed in een
samenleving met al haar economische, politieke, etnische, geografische en andere facetten.
Het hedendaagse construct
Zoals gesteld in de voorgaande paragraaf is de gemeenschap een sociaal construct binnen een sa‐
menleving. Er is dus een noodzaak voor een hedendaags construct, gezien het feit dat de
samenleving onderhevig is aan ontwikkelingen als globalisering, neoliberalisme en ongelijkheid.
Globalisering.
Hoewel gesteld kan worden dat globalisering al gaande is sinds de reis van Columbus, is deze globali‐
sering vanaf de jaren 80 enorm tot ontwikkeling gekomen. “Economic expansion has increased at a
remarkable speed with the emergence of a transnational, global or world economy, where markets
and enterprises operate globally in what has been described as a borderless world” (Ohmae zoals
aangehaald door Stepney & Popple, 2008, p. 33). Deze grenzeloze wereld is er niet alleen voor mark‐
ten en goederen, maar ook voor personen in de vorm van migratie en reizen. Door de globalisering
wordt het zichtbaar dat natiestaten niet gelijk zijn en er een hiërarchie is. Welke staat het machtigst
is hangt niet alleen af van zijn militaire macht, maar vooral ook van zijn economische macht. De
machtigste landen exporteren daarmee niet alleen hun goederen, maar ook hun cultuur en levens‐
wijze. Daarnaast is er nog de technologische ontwikkeling, die niet alleen mogelijk gemaakt heeft dat
de markt (zoals de financiële markt) tegenwoordig overal kan plaats vinden waar een computer is,
maar ook dat burgers direct over de hele wereld onderling kunnen communiceren en contacten
leggen.
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Neoliberalisme
Hoewel deze term tegenwoordig erg beladen is en ook gebruikt wordt als politiek verwijt (Boas en
Jordan, 2009), wordt in het boek van Stepney & Popple neoliberalisme als een invloedrijke factor in
de afgelopen decennia neergezet. Zij doelen daarmee op het denkbeeld dat de waarde en voordelen
van de vrije markteconomie de drijvende factor achter de globalisering en welvaart zijn. (Stepney &
Popple, 2008, p. 36). Dit denkbeeld zorgt voor meer ongelijkheid omdat binnen dit neoliberale beleid
ongelijkheid een noodzakelijke voorwaarde is. Deze ongelijkheid is namelijk de beloning voor succes
en daarmee de drijvende kracht voor de creatie van rijkdom. In combinatie met de globalisering kan
geen enkel land ontsnappen aan de druk om internationaal competitief te zijn, met de daarbij beho‐
rende druk op sociale voorzieningen, sociale rechtvaardigheid en collectieve zekerheden.
Ongelijkheid
Doordat ongelijkheid een voorwaarde voor en een gevolg is van neoliberalisme en globalisering heeft
dit volgens de auteurs van het boek ook effect op de samenleving. De sociale ongelijkheid is groter
geworden (Stepney & Popple, 2008, p. 38). Dit heeft een fysieke component door verdere segregatie
tussen arm en rijk, maar heeft ook een relatie met andere scheidslijnen veroorzaakt door sociaal‐
economische status, gender en etnische herkomst. Deze factoren hebben invloed op ongelijkheid en
kunnen leiden tot sociale uitsluiting. “By social exclusion we mean individuals or groups who as a
result of multiple deprivation are not able to fully participate in the economic, social and political
activities enjoyed by the majority of people” (Stepney & Popple, 2008, p. 39).
Dit alles heeft invloed op hoe het hedendaagse construct van een gemeenschap eruit zou moeten
zien. Het construct van de gemeenschap is onzekerder geworden, meer verbrokkeld en met minder
solidariteit. Via o.a. het internet hebben mensen beschikking over meer informatie en contactmoge‐
lijkheden. Deelname aan traditionele structuren zoals politieke partijen neemt af en mensen
organiseren zich in andere verbanden. Zo ontstaan er juist door het neoliberalisme en globalisering,
stromingen die zich daar tegen verzetten, maar die daarbij paradoxaal genoeg gebruik maken van de
middelen die de globalisering hen geeft. Gemeenschappen kunnen worden gevormd rondom geza‐
menlijke belangen of interesses, waarbij deelnemers elk hun eigen afwegingen of keuzes kunnen
maken om deel te nemen. Dit maakt dat de auteurs tot de volgende conclusie komen:
There is little doubt that the notion of community has radically changed[…]It has moved from
a notion built on geography and in particular upon neighbourhood, or alternatively based on
inclusion into a set of social formations with identifiable social, religious, ethnic or cultural
parameter, to one that reflects a high degree of contradiction, producing a number of partial,
conflictual and unequal effects for different groups. (Stepney & Popple, 2008, p. 51)

6.2 Gemeenschap als beleidsdoel
In dit tweede deel van het boek gaan de auteurs in op hoe de gemeenschap een doel voor beleid is
geworden.
Gemeenschap als construct om te organiseren
Hoewel in de vorige paragraaf beschreven is dat gemeenschap/community geen vaststaand begrip is,
maar juist een wisselend sociaal construct, is de community in de vorm van stad, wijk, gebied of
buurt, na de Tweede Wereldoorlog steeds meer als uitgangspunt genomen voor beleid. Het beschre‐
ven hoofdstuk is vooral gericht op het gevoerde beleid en de oorzaken doorvoor in Groot‐Brittannië.
Dat wil niet zeggen dat er geen zaken herkenbaar zijn bezien vanuit de Nederlandse Contest
In Groot‐Brittannië is de gebiedsgerichte benadering (area‐based initiates of ABIs) binnen het beleid
vooral ontstaan vanuit denken over armoedebestrijding. Armoede zou het gevolg zijn van onevenre‐
dige verdeling van welvaart (uitsluiting). Er moest dus gezocht worden naar herverdeling van
middelen en ondersteuning van de groepen die door deze uitsluiting getroffen werden. De gedachte
was dat dit het beste en meest kosteneffectief zou kunnen via gebiedsgerichte initiatieven, gericht
op een specifieke wijk of gemeenschap, waar veel van deze mensen wonen. Deze beleidsbenadering
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is niet altijd succesvol geweest, wat de auteurs aantonen aan de hand een aantal casusbeschrijvingen
(Stepney & Popple, 2008, pp. 58‐65) onder andere over het National Community Development Pro‐
gram (CDP). Dit was een nationaal, landelijk geleid project om de armoede in wijken aan te pakken
en heeft gelopen van 1968 tot 1978. De gedachte was dat mensen arm waren omdat ze door diverse
factoren (persoonskenmerken, cultuur aspecten en slecht functionerende diensten) niet de kansen
kregen die de welvaartsstaat ze bood, met als gevolg dat deze financieel arme personen zich in
specifieke gebieden gingen concentreren. Door deze buurten zichzelf te laten helpen, kon armoede
bestreden worden De aanpak bestond o.a. uit het onderzoeken van de lokale behoefte, om daarna
met de lokale gemeenschap actie uit te zetten voor verbetering. Vaak bestond deze actie uit het
opzetten van een belangengroepering of wijkvertegenwoordiging (verhogen organisatiegraad van
een gemeenschap) om elkaar te helpen. Vanuit deze acties kwam men echter vaak tot de conclusie
dat het niet alleen lag aan de persoonskenmerken of de cultuur, maar dat de positie (armoede) van
de wijken vooral samenhing met sociaal‐economische factoren en de gevoerde politiek. Dat leverde
rapporten op met vooral veel kritiek in de richting van de plaatselijke overheid en de politiek. De
conflicten die deze rapporten veroorzaakten waren een belangrijke reden voor het stopzetten van dit
project. De twee meer hedendaagse voorbeelden van projecten gericht op specifieke achterstands‐
gebieden zijn Sure Start (een project gericht op gezondheid van kinderen) en Health Actions Zones
(project gericht op gezondheidsverschillen) hebben ook niet het gewenste succes gehad, zoals dat
vooraf verwacht werd. In deze projecten speelt ook een rol dat er te weinig gekeken is naar uit‐
sluiting die naar voren komt door sociaal economische omstandigheden, waardoor niet altijd de
mensen bereikt worden waarvoor het programma bedoeld was.
Analyse van deze projecten brengt de auteurs tot vier belangrijke punten van kritiek (Stepney &
Popple, 2008, pp. 66‐67) op de geografische gebiedsgerichte benadering:
1. Het door elkaar halen van persoonlijke armoede en armoede van een gemeenschap. De meeste
armen leven niet per se in een arme gemeenschap.
2. Het probleem van een arme gemeenschap (wijk), wordt niet primair veroorzaakt aan de mensen
die er wonen en hun persoonskenmerken.
3. Een goede analyse van het probleem is niet mogelijk, als het probleem van uitsluiting niet beke‐
ken wordt in een brede sociale en economisch context, waaronder de inherente ongelijkheid die
voortkomt uit neoliberalisme en globalisering.
4. Het vertrouwen van beleidsmakers om armoede aan te kunnen pakken met betere gecoördi‐
neerde dienstverlening en samenwerking van overheid en welzijn is overoptimistisch en
misplaatst
Toch zien de auteurs ook lessen die geleerd kunnen worden uit deze gebiedsgerichte benadering:
1. Het besef dat de aanpak via zelfhulp en vrijwillige ondersteuning alleen mogelijk is als het een
onderdeel is van een breder lokaal beleid.
2. Lokale partners mogen daarbij niet alleen gezien mogen worden als uitvoerders van beleid, maar
als mede ontwikkelaars van beleid
3. De lokale professionals moeten zich veel meer openstellen voor hoe de lokale situatie in elkaar
zit in plaats van af te gaan op landelijke‐ of overheidsrichtlijnen.
Community care: Empowerment of kostenbeheersing
Volgens Stepney en Popple is de term community care net zo aan verandering onderhevig als de
term community zelf. In het boek wordt vooral ingegaan op de definitie zoals die hieraan sinds de
jaren 80 gegeven is. Hierbij komt het er op neer dat het gaat om diverse inspanningen om er voor te
zorgen dat mensen die zorg nodig hebben in de gemeenschap kunnen blijven. Dit draait dan meestal
om praktische, sociale, medische of persoonlijke ondersteuning om mensen in staat te stellen om zo
zelfstandig mogelijk te leven (Stepney & Popple, 2008, p. 71). Een definitie die naadloos kan aanslui‐
ten op de Wmo.
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Zoals eerder aangegeven richt het boek zich vooral op de situatie in Groot‐Brittannië, die voorloopt
op de situatie in Nederland. In Nederland is de eerste aanzet tot de Wmo gegeven in 1999 met het
plan van aanpak Zicht op zorg (Tweede kamer, 1999). In Groot‐Brittannië was dat in 1988 met het
Griffiths rapport. Belangrijkste aanbeveling uit dit rapport was een grotere rol voor de informele en
onafhankelijke (niet staatsgefinancierde) zorg. De conservatieve regering gaf als antwoord in 1989
Whitepaper Caring for people uit, met daarin een leidende rol voor het sociaal werk, wat over het
algemeen zeer positief ontvangen werd. De auteurs vinden dat opmerkelijk omdat er tot dat mo‐
ment veel kritiek was op deze beroepstak vanwege falen bij kinderbescherming, zorg aan ouderen en
kwetsbare volwassenen.
Waarom community care?
Waarom is Groot‐Brittannië overgegaan tot de invoering van community care en krijgt dit zo veel
steun? Vanuit historisch oogpunt bezien zijn daar volgens Stepney en Popple (2008, p. 73) tweetal
belangrijke redenen voor aan te wijzen. Als eerste is het een tegenreactie op de lange traditie van
segregatie van mensen die langdurige zorg behoeven in gestichten, waarvan herkend en erkend
werd dat deze instituten niet de beste zorg gaven. Een tweede reden is dat er vanuit minimaal twee
tegengestelde discoursen positief over de gemeenschap gedacht werd: aan de ene kant het geloof in
de gemeenschap als bron van onderlinge hulp, liefdadigheid en vrijwilligers vanuit de oude victori‐
aanse liefdadigheidsgedachte en aan de andere kant de gemeenschap als plaats om onderlinge
solidariteit en politiek bewustzijn van groepen te versterken.
Vooral het eerste discours, veel aandacht voor zorg in de gemeenschap gebaseerd op de oude victo‐
riaanse liefdadigheidsgedachte, is iets dat duidelijk aansluit bij het gedachtengoed van het
conservatieve bewind van Margaret Thatcher. Naast deze ideologische aansluiting, paste het ook bij
het neoliberale marktdenken en een economie die werd geconfronteerd met de uitdagingen die op
Groot‐Brittannië afkwamen door o.a. demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing, een groter
aantal echtscheidingen en vergrote geografische mobiliteit:
 stijgende kosten van residentiële zorg;
 stijgende kosten van sociale zekerheid;
 veranderingen op de arbeidsmarkt (meer kansen voor vrouwen);
 minder vrouwen die zorg willen verlenen.
De regering van Thatcher moest volgens haar wel actie ondernemen om de zorg betaalbaar te hou‐
den. Hoewel Nederland een ander systeem van financiering van de gezondheidszorg heeft, heeft ook
zij te maken met dezelfde demografische ontwikkelingen. In Nederland wordt de betaalbaarheid van
de zorg ook gekoppeld aan deze ontwikkelingen (zie o.a. hoofdstuk 2, de Wmo).
Uitvoering: ontwikkelingen en resultaten
De eerste stappen naar community care zoals het nu is ingezet in Groot‐Brittannië zijn gezet in de
jaren 80. De basis is gelegen in een drietal in de jaren 80 ingezette ontwikkelingen te weten (Walker
zoals aangehaald door Stepney & Popple, 2008, p. 75):
 fragmentatie van de welzijnsstaat;
 introductie van marktwerking binnen het welzijnswerk / gezondheidszorg;
 decentralisatie van bestuur en verantwoordelijkheid voor het welzijnswerk van centrale
overheid naar lokale overheid.
In de jaren 80 werden ook de eerste experimenten met het model van community care uitgevoerd.
Zo beschrijven de auteurs uitgebreid het onderzoek van Devies en Challis uit 1986 (Stepney &
Popple, 2008, p. 76). Hieruit kwamen indrukwekkende resultaten naar voren, zoals een halvering van
verwijzingen naar residentiële zorg, lagere sterftecijfers en verbetering van kwaliteit van leven.
Vervolgonderzoek heeft dit beeld min of meer bevestigd (Stepney & Popple, 2008, p. 77)
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In de jaren 90 komt naar aanleiding van het Griffiths rapport (1988) de nadruk binnen community
care te liggen op gecoördineerde, door behoefte gestuurde, hoge kwaliteit zorg met een maximum
aan keuze voor de burger. Deze maximalisatie van de keuze laat de invloed van het marktdenken
zien.
Met een fors aantal onderzoeken beschrijven Stepney & Popple (2008, p. 78‐85) hoe in de jaren 90
de community care vorm gegeven wordt en wat daarvan de effecten zijn. Hieruit komt een beeld
naar voren van positieve effecten als verbeterde afstemming tussen zorgorganisaties en good practi‐
ces van creatieve zorgprogramma’s voor ouderen (Stepney & Popple, 2008, p. 79) en het betrekken
van het vrijwilligersbeleid bij het hart van de beleidsontwikkeling (Stepney & Popple, 2008, p. 85). Er
zijn echter ook de nodige kanttekeningen te maken, zoals teruglopende middelen en “tick box as‐
sesments” (Stepney & Popple, 2008, p. 79). Met dit laatste wordt bedoeld dat zolang de benodigde
vinkjes maar behaald worden, er gesproken kan worden van kwalitatief goede zorg, wat een onei‐
genlijke reductie van de werkelijkheid is.
Een ander belangrijk kritiekpunt dat naar voren komt, is de impact van community care op vrouwen.
Uit onderzoeken komt naar voren dat vooral zij degene zijn die de zorg uitvoeren en deze dienen te
combineren met werk. Becker (zoals aangehaald door Stepney & Popple, 2008, p. 79) stelt zelfs: “The
impact of community care on women, especially in their role as informal carers continues to cause
concern matched only by the failure of government to acknowledge the full extent of the problem
and to provide the necessary support.” Dit geldt volgens de auteurs niet alleen voor vrouwen, maar
ook voor minderheden, waarbij vooral het probleem is dat daar de noden onvoldoende erkend
werden omdat gedacht word dat zij wel voor elkaar zouden zorgen (Stepney & Popple, 2008, p. 79).
Daarnaast identificeren zij een aantal knelpunten in de huidige uitvoering van community care in
Groot‐Brittannië:
 Financiële druk en oneerlijke toegang tot zorg; door de druk van beperkte middelen wordt er
vaker meteen gekozen voor informele zorg i.p.v. een inhoudelijke afweging te maken wat er
nodig is.
 Er is nog steeds geen goed partnerschap tot stand gekomen tussen welzijn en gezondheids‐
zorg.
 Rol van het vrijwilligerswerk; deze is versterkt, maar de vrijwilligersorganisaties zijn onder
druk komen te staan door de marktwerking.
De drijvende kracht achter veranderingen richting community care lijkt nog voornamelijk het te‐
rugdringen van kosten te zijn: “So targets, contracts and control with regular audits of performance
(‘the audit society’) seem to be the order of the day, not just for social services but voluntary agen‐
cies as well” (Stepney & Popple, 2008, p. 86).
Vanaf het eind van de jaren 90 komt er een ander politiek bewind in Groot‐Brittannië, wat invloed
heeft op het denken over community care. De derde weg van de Labour regering is veel meer geba‐
seerd op communitarisme. Het communitarisme is een stroming in de politieke en sociale filosofie,
die niet redeneert vanuit het individu, maar uitgaat van een in de gemeenschap ingebedde mens.
Maar Labour neemt daarbij wel duidelijk afstand van de linkse socialistische agenda die daar vaak bij
komt, omdat het wel de (globale) vrije markt gedachte overneemt. Dit mondt uit in een praktijk
waarin drie aspecten duidelijk herkenbaar zijn (Stepney & Popple, 2008, p. 97):
 Een moreel politieke kruistocht tegen onverantwoordelijk gedrag en afwijkingen in de ge‐
meenschap.
 Een sterk voorwaardelijke verzorgingsstaat, gebaseerd op insluiting via de arbeidsmarkt
(voorziening als trampoline).
 Zero‐tolarance beleid voor gedrag dat als afwijkend gezien wordt, zoals verslaving, fraude,
onaangepast gedrag en schoolverzuim.
De wijk ontweken

54

De overheid wil nog wel belastinggeld inzetten voor sociale voorzieningen, maar eist dan ook iets
terug van de burger: “the individual must become more active, responsible and self‐improving”
(Stepney & Popple, 2008, p. 97). Wie niet aan deze eisen voldoet kan rekenen op handhaving en
sanctionering, wat meteen een fundamentele paradox blootlegt in deze benadering. Er wordt ge‐
streefd naar insluiting (zoals bij een communitaristisch wereldbeeld) door het versterken van de
banden van personen met de gemeenschap. Dit wordt ook gebracht als een morele standaard waar‐
aan voldaan moet worden. Degene die daaraan niet voldoet loopt kans op handhaving en
sanctionering wat juist het risico van uitsluiting met zich meebrengt. Stepney en Popple (2008, p.
106) stellen het dan ook als volgt: “However, the imposition of moral communitarianism into policy
making has created a paradox, in that the values of mutuality, self‐reliance an self‐responsibility
become seriously weakened if they have to be enforced by authoritarian methods of control.”
De zorg en in het bijzonder het sociaal werk bevinden zich hierbij in een lastig parket. Zij staan in de
frontlijn van het werk en worden gedwongen tot wat de auteurs “tough love” (Stepney & Popple,
2008, pp. 103‐104) noemen. De zorgverlener moet de cliënt bijstaan, maar wel volgens de regels en
het gedachtengoed van de overheid. Sociaal werk wordt ook een disciplineringsinstrument voor
diegene voor wie het lastig is om die actieve, verantwoordelijke, zichzelf verheffende burger te zijn.

6.3 De uitwerking van social work in de praktijk van community care in Groot‐
Brittannië
In het derde deel gaan de Stepney en Popple in op de praktijk van het social work in Groot‐Brittannië.
Community social work
In Nederland is er een duidelijke scheiding tussen de termen opbouwwerk en maatschappelijk werk.
Dit verschil is in Groot‐Brittannië een stuk minder duidelijk, vandaar dat de auteurs dit verschil willen
benadrukken: “Community work is concerned with tackling injustice and inequality by organising
people and promoting policy change at the local level […] Community social work (CSW) is concerned
with developing more accessible and active social services and attempts to find alternative ways of
meeting the needs of individual service users” (Stepney & Popple, 2008, p. 113).
Het gaat de auteurs dus vooral om de laatste variant die bij ons het meest overeen zou komen met
maatschappelijk werk, hoewel dit niet direct één op één te vertalen of te vergelijken is.
De auteurs benadrukken als eerste dat een professional zal moeten kunnen omgaan met de paradox
zoals die eerder gesteld is paragraaf 6.2.4. Op de werkvloer betekent dit voor de werker, dat hij zijn
kansen moeten pakken en tegelijkertijd de beperkingen zal moeten ‘managen’ die hem worden
opgelegd als doorvertaling van de beperkingen die instellingen krijgen opgelegd vanuit het beleid,
met een sterke nadruk op risicobeheersing en controle van middelen (Stepney & Popple, 2008, p.
111). Om dit te kunnen, zal de maatschappelijk werkende moeten optrekken met andere professio‐
nals in de gemeenschap alsmede met de gemeenschap zelf. “New more collaborative ways of
working that crossed professional boundaries had to be created, in order to allow a more flexible
approach to care delivery in the community” (Malin et al., zoals aangehaald door Stepney & Popple,
2008, p. 112).
In het boek verkennen zij diverse methoden die in het community social work bestaan om gemeen‐
schapsgericht te werken. Zij identificeren een aantal belangrijke overeenkomsten en benoemen
waarin het verschil zit met het niet gemeenschapsgericht werken (Stepney & Popple, 2008, p. 115):
 een nadruk op werk met mensen om hun (informele) netwerk te ontwikkelen /versterken;
 nadruk op vroegtijdige interventie;
 aandacht voor preventie;
 de wens om lokale netwerken te versterken en te gebruiken;
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empowerment van individuele leden van de gemeenschap, ten gunste van de gehele ge‐
meenschap.

De auteurs onderbouwen waarom community social work effectief is. Daartoe grijpen ze terug op
onderzoeken in de Verenigde Staten en Groot‐Brittannië, waarbij ze aan de hand van diverse litera‐
tuurstudies tot de conclusie komen dat community social work bijdraagt aan het vergroten van
zelfbewustzijn en zelfvertrouwen van deelnemers (Ohmer & Korr zoals aangehaald door Stepney &
Popple, 2008, p. 128). Ze beschrijven ook dat crisishulpverlening beduidend minder vaak nodig is als
er gekeken wordt door de jaren heen (Hadley & McGrath zoals aangehaald door Stepney & Popple,
2008, p. 128) en dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen door het inzetten van buurtgenoten
als ondersteuning (Davies en Challis zoals aangehaald door Stepney & Popple, 2008, p. 128).
Het verhoogd zelfbewustzijn en zelfvertrouwen kan leiden tot collectieve actie van gemeenschappen
of groepen in die gemeenschap (community action). Daarmee duikt voor de werker weer een nieuwe
paradox of dilemma op, zeker omdat deze collectieve actie meestal het conflict zoekt (al dan niet als
voorfase op overleg) met het bestaande beleid. De collectieve actie is meestal in de vorm van een
protest zoals via een publieke manifestatie of via een online actie dan wel de pers. “The role of the
paid community development worker is in this scenario more problematic” (Stepney & Popple, 2008,
p. 133). Deze werker is meestal in dienst van instellingen die gebonden zijn aan en hun financiën
krijgen uit het bestaande beleid. De betaalde werker moet zich in deze paradox bewegen, wat van
deze werker een veelvoud aan vaardigheden, vasthoudendheid en charisma zal vragen om deze
verschillende belangen in balans te houden (Stepney & Popple, 2008, p. 134).
Critical social work
De auteurs geven in het laatste hoofdstuk hun visie op hoe het sociaal werk zich zou moeten ontwik‐
kelen als het gaat om community based social work. In hun optiek moet het gaan om een critical
based social work, oftewel sociaal werk dat kritisch staat ten opzichte van bestaande structuren en
uitgangspunten.
De werker wordt immers aan de ene kant geconfronteerd met een opdracht en zoektocht naar zo
veel mogelijk duidelijkheid (b.v. evidence‐based werken) om daarmee de efficiëntie van het werk te
vergroten en aan de andere kant de onzekerheid van de postmoderne zoektocht naar sociale con‐
structen en de daarmee samenhangende veranderende contexten en verschillen in betekenissen.
“This leaves the practitioner with the unenviable task of managing such contradictions” (Stepney &
Popple, 2008, p. 173).
De werker die actief is binnen de gemeenschap moet dus voortdurend balanceren en zelf kritisch
blijven reflecteren op zijn positie. Hij moet blijvend evalueren, op de hoogte zijn van beleid, gevoelig
zijn voor situationele, relationele en culturele context en strijden tegen onrechtvaardigheid in al zijn
vormen. Deze complexe situatie wordt door Stepney en Popple. (2008, p. 174) als volgt verwoord:
The government approach to social work, which emphasises that people should take responsi‐
bility for assessing their own needs and deciding how best these might be met (Department of
health 2006a), fails to adequately recognise and address the impact of poverty and inequality,
which leads to the stigmatising of individuals and communities. Individualism is emphasised at
the expense of collectivism, and social justice has to be redefined as inclusion and opportunity
as opposed to redistribution and transformation. At the same time, increasing managerialism
and via technological databases, particularly those in local authority employment has increased
stress on front‐line workers (Huxley et al., 2005; Jones, 2001).
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Stepney en Popple (2008, p. 171) geven daarbij een checklist mee voor het kritische gemeenschaps‐
gericht handelen:
 Identificeer en beschrijf het incident/probleem vanuit de praktijk.
 Analyseer dat door het te plaatsen in de lokale context, het overkoepelende beleid en het
theoretisch kader. Kijk daarbij kritisch naar de heersende discours, de gezichtspunten van de
diverse stakeholders, zoals zorgontvangers, zorgverleners, gemeenschapsleden, managers,
beleidsmakers, etc.
 Reflecteer hierop met behulp van bestaande theorie, kennis en ervaringen uit de praktijk.
Deconstrueer de werkelijkheid, waarbij aandacht is voor de sociale rechtvaardigheid en de
manier waarop deze beïnvloed wordt.
 Reconstrueer de werkelijkheid en zoek naar mogelijke strategieën voor interventie om de si‐
tuatie te beïnvloeden ter verbetering.
Het is dus volgens de auteurs erg van belang om de volledige context in ogenschouw te nemen.
“Reality cannot be understood without critical thinking about theories of causation (causual level),
which involves any analysis of structure, mechanisms and contexts, linking human agency with social
structure” (Pease zoals aangehaald door Stepney & Popple, 2008, p. 162.).

6.4 Deelvraag: welke leerpunten en inzichten zijn er te halen uit de beschrijving
van community care door Stepney en Popple (2008)?
De beschrijving van Stepney en Popple (2008) over het social work en community care in Groot‐
Brittannië bieden basis voor een aantal duidelijke conclusies. Zij geven inzicht in een aantal aan‐
dachtspunten die aanknopingspunten bieden voor het bekijken van de situatie in Tilburg. De
belangrijkste hiervan zijn:
De gemeenschap is een sociaal construct
Er is een bewustzijn nodig van het feit dat de gemeenschap een sociaal construct is en daarmee
verschillende betekenissen kan hebben. Bij de eerder bestudeerde nota’s van de gemeente Tilburg, is
er sprake van een beleidsmatig construct. Via een arbitraire keuze van een wijkindeling, heeft de
gemeente Tilburg ervoor gekozen om bepaalde gebieden te beschouwen als wijk waarin er verwacht
wordt dat de zorg binnen de grenzen van die wijk gegeven gaat worden. Naast dit beleidsmatige
construct over wat als een gemeenschap beschouwd wordt, kan er op veel andere verschillende
manieren naar wat een gemeenschap is gekeken worden. Elke manier geeft een andere samenstel‐
lingen van de gemeenschap en relaties die dan daarmee als belangrijk beschouwd moeten worden.
Daarbij moet een construct niet ingevuld worden met een nostalgische invulling die meer gebaseerd
is op een romantisch beeld uit het verleden, die vaak niet overeenkomen met de werkelijkheid uit
dat verleden. Insluiting van het een, betekent ook uitsluiting van het ander. Dat geldt ook op ge‐
meenschapsniveau, waarvan in het verleden ook duidelijk voorbeelden te vinden zijn van uitsluiting
op basis van racisme. Een ander voorbeeld van een negatief effect in vroegere gemeenschappen is
de rolbevestiging van de ondergeschikte rol van vrouwen. Het besef dat een gemeenschap een
sociaal construct is, betekent ook dat er gelet moet worden op de beperkingen en invloeden die dat
construct met zich meebrengt. Belangrijk is om te beseffen dat dit sociale construct vooral door de
deelnemers van de gemeenschap zelf ingevuld wordt. Als het gaat om wat belangrijk is in een ge‐
meenschap, wie er bij horen en waar de grenzen liggen, weten de deelnemers van die gemeenschap
dat zelf het beste omdat dit in die gezamenlijkheid bepaald wordt. Hierbij moet dus ook rekening
gehouden worden dat de samenleving veel complexer geworden is en daarmee ook het sociale
construct van de gemeenschap niet meer eenduidig en simpel te maken is. Op welke wijze er ook een
construct van het begrip gemaakt wordt, het zal altijd een construct blijven dat tegenstrijdigheden en
complexiteit omvat.
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Tegenstrijdige beleidsdoelen
Het is van belang om te beseffen waarom er gekozen wordt voor een wijkgerichte benadering.
Stepney en Popple beschrijven aan de hand van duidelijke voorbeelden en praktijkervaringen de
winst van wijkgericht werken; mensen kunnen langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen
en er is minder interventie nodig. Dit past bij de gedachte dat mensen opgenomen moeten worden
in plaats van ze uit te sluiten, wat de geldende gedachte is vanuit community care. De gemeenschap
als bron van liefdadigheid en zorg en een plaats waar mensen zich kunnen empoweren. Maar on‐
danks dat dit genoemd wordt als uitgangspunt voor beleid, blijkt uit diverse aanwijzingen dat de
eigenlijke motivatie vooral gelegen is in het beheersen van kosten en verdeling van middelen. De
middelen worden daarmee centraal gesteld en dit levert een cultuur van regels en verantwoording
op, welke ook zijn effect heeft op de organisatie van zorg. Dit is bijvoorbeeld het geval voor vrijwilli‐
gersorganisaties die daardoor onderdeel worden van een doelgericht systeem en bedrijfsgericht
moeten gaan werken om deze doelen te halen en haar werkzaamheden te verantwoorden. Dit staat
op gespannen voet met de doelstelling van insluiting.
Bron van tegenstrijdigheden
Een andere conclusie die duidelijk uit het boek van Stepney & Popple (2008) blijkt is dat community
care een bron is van tegenstrijdigheden. Er worden er een aantal beschreven op de diverse niveaus.
De eerste is al genoemd; het begrip gemeenschap is een sociaal construct, dat zeker in de huidige
complexiteit vol zit met tegenstrijdigheden. Een andere paradox is de tegenstrijdigheid tussen de
visie dat een individu zelfredzaam moet zijn en zijn eigen verantwoordelijkheid daarvoor moet ne‐
men en het feit dat deze verantwoordelijkheid wordt gehandhaafd op een autoritaire manier. Op
uitvoerend niveau kan een werker in een spagaat komen doordat hij met zijn activiteiten een ge‐
meenschap organiseert om stelling c.q. actie te nemen tegen een beleid dat mogelijk maakt dat
hij/zij deze activiteiten uitvoert.
Contextualiteit is van belang
Het laatste conclusie die voor deze thesis belangrijk is, is de nadruk op contextualiteit. Stepney en
Popple (2008) proberen in hun boek aan te geven dat alles samenhangt met de context en in context
bekeken moet worden als het gaat om community care. Zij proberen een kader te schetsen waarin
community care en ontwikkelingen ervan in een groter geheel geplaatst worden. Dit doen zij aan de
ene kant door het beschrijven van de invloed van wereldwijde trends (globalisering, neoliberalisme)
en door voorbeelden te relateren aan wetenschappelijke kaders en theorieën. Hiermee koppelen zij
community care aan ontwikkelingen die boven een lokaal en landelijk beleid uitstijgen. Aan de ande‐
re kant leggen zij de koppeling naar ontwikkelingen op lokaal niveau door het aangegeven van
succesvolle lokale initiatieven, waarbij het belangrijk was om juist bij de lokale situatie aan te sluiten.
Het zien van de relatie tussen alle niveaus is nodig om het lokale beleid te kunnen doen slagen.
Beleid moet op meer gericht zijn dan op zorg alleen. Het moet ingebed zijn in een integraal en breed
lokaal beleid, waarbij het beleid ook mede door alle betrokkenen gevormd moet worden en waarin
professionals afstemmen op de lokale situatie.
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7 Beschouwingen vanuit de zorgethiek aan de hand van Care in
everyday life
In dit hoofdstuk zal aan de hand van het boek van M. Barnes (2010) Care in everyday life gekeken
worden naar wat de zorgethiek kan bijdragen aan mogelijke vooronderstellingen om rekening mee te
houden bij het voeren van een beleid zoals de gemeente Tilburg voorstaat. In haar boek wil Barnes
vooral kijken naar het nut van zorgethiek voor sociaal beleid, waarmee het goed past bij de doelstel‐
ling van deze thesis.

7.1 Wat is zorg en zorgethiek?
Om goed te kunnen duiden wat zorgethiek zou kunnen bijdragen aan het beleid van de gemeente
Tilburg, is het nodig om vast te stellen wat zorgethiek is en wat zorgethiek als mogelijke zorg defini‐
eert. Zoals al eerder is vastgesteld in de diverse hoofdstukken, is er geen definitie van zorg in de
beleidstukken terug te vinden. Terwijl er voortdurend over zorg gesproken wordt, al dan niet in
bedekte termen als ondersteuning, blijft dus in het midden wat nu exact zorg is en waarom gezorgd
moet worden. De zorgethiek heeft hier wel mogelijk kaders voor en M. Barnes vertrekt vanuit de
hele brede definitie gegeven door Tronto en Fisher:
On the most general level, we suggest that caring be viewed as a species activity that includes
everything that we do to maintain, continue, and repair our ‘world’ so we can live in it as well
as possible. That world includes our bodies, ourselves, and our environment, all of which we
seek to interweave in a complex, life‐sustaining web. (Tronto 1993, zoals aangehaald door
Barnes, 2012, p. 1)
Met deze brede definitie als uitgangspunt gaat ze diverse aspecten van zorg onderzoeken, maar kijkt
ze ook vanuit die zorg weer naar de definitie en hoe bruikbaar deze is. Via het bestuderen van diver‐
se auteurs als o.a. Gilligan(1982), Kittay (1999) en Bowden (1997), samen met haar eigen onderzoek
van de geleefde ervaring, komt zij tot een standpunt hoe zij zorg beziet. In haar optiek is zorg te
beschrijven als drie verschillende, maar gerelateerde zaken:
1. Zorg als een manier om sociale en persoonlijke relaties te conceptualiseren.
2. Zorg als een set waarden, die een denkkader geven over wat er nodig is voor het welzijn, op‐
bloeien en overleven van mensen. (morele principes).
3. Zorg als een praktijk (van handelen).
Volgens haar zijn deze drie manieren van kijken naar zorg, noodzakelijk om de inzichten van de
zorgethiek te benutten in het dagelijkse leven en de praktijk en het meer te laten zijn dan een poli‐
tiek theoretisch model. Hiermee komt zij tot een drietal cruciale basisvragen die beantwoord moeten
worden om de zorgethiek in de dagelijkse praktijk te kunnen begrijpen. Deze drie zijn
1. Wat is de conceptuele voorstelling van de persoon?
2. Wat zijn de morele principes van zorg?
3. Hoe is de verhouding tussen zorg en sociale rechtvaardigheid?
Wanneer het gaat om het concept van de persoon in de zorgethiek is er een tegenstelling tussen de
zorgethiek en de huidige opvattingen die politiek en maatschappelijk opgeld doen. In de heden‐
daagse opvattingen, hebben twee aannames de overhand:
That individuals basically make rational decisions to act in their best interests, and that they do
this from a position in which they see themselves as (and are) disconnected from others and
able to act not only rationally but autonomously (Barnes, 2012, p. 12).
Deze hedendaagse opvattingen (sterk beïnvloed door het denken van E. Kant en het liberalisme)
gaan er dus vanuit dat mensen heel rationeel en autonoom besluiten nemen en dit geheel zelfstan‐
dig doen, los van anderen. Dit beeld van het autonome individu is ook aantrekkelijk voor mensen die
zorg ontvangen. Zij kunnen hiermee hun eigen keuzevrijheid benadrukken, waarmee ze de regie over
de hulp kunnen (terug)pakken. In het sociale beleid van overheden wordt dit autonome individu
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meestal aangemerkt als ‘de actieve burger’. Deze wordt aangesproken om iets voor anderen te doen.
Dat maakt wel, dat binnen het sociale beleid, dit ‘actief worden van de burger’ gezien wordt als een
activiteit van een individu in plaats van dat het gezien wordt als iets dat binnen relaties plaats vindt.
Binnen deze thesis is dit herkenbaar in het beleid van de gemeente Tilburg. De gemeente Tilburg
spreekt wel over de actieve burger, maar geeft geen aandacht aan de relationele netwerken waar dit
ingebed zou moeten zijn. Deze aandacht voor het individu staat diametraal tegenover de opvattingen
in de zorgethiek. De zorgethiek kijkt fundamenteel vanuit de rationaliteit tussen mensen (Barnes,
2012, p. 13). Aan de hand van o.a. Doyal en Gough (1991) betoogt ze dat menselijke kinderen veel
langer dan andere soorten zorg nodig hebben voor hun fysiek en mentaal welzijn. Dat maakt zorg
noodzakelijk voor alle mensen en daarmee niet te definiëren is als iets dat een specifieke groep nodig
heeft. Hoewel dit wellicht het meest evident is bij kinderen, ouderen en chronisch zieken, heeft elk
mens zorg nodig omdat mensen relationele wezens zijn; “the quality of people’s lives depends hugely
on the quality of the social relations in which they live, and on how people treat one another” (Sayer
2011, zoals aangehaald door Barnes, 2012, p. 15). Tegenover het logische individu en de actieve
burger stelt de zorgethiek de persoon die zorgt omdat dit ingegeven is vanuit de relatie die er is met
de ander. Volgens de zorgethiek gaat het in de zorg namelijk niet om de logische keuze genomen
door het individu, maar om de intermenselijke afhankelijkheid. Deze intermenselijke afhankelijkheid
is niet alleen beperkt tot alleen private en intieme relaties tussen bekenden onderling, maar geldt
veel breder. Dit inzicht, dat de mens een rationeel wezen is met intermenselijke afhankelijkheid, is
een belangrijk uitgangspunt.
Binnen de zorgethiek wordt bij moraliteit, in tegenstelling tot veel andere ethische systemen, niet
uitgegaan van een abstracte universele positie, maar ligt de focus juist op het dagelijkse handelen en
de specifieke dingen die zich daar in voordoen. “To understand care we must look at the practices of
care or the activities that comprise care in concrete situations, not just the principles that should
guide these” (Barnes, 2012, p. 17). Barnes komt tot deze conclusie door te vertrekken bij Gilligan en
haar boek A different voice (1982) met het inzicht, dat het gaat om de context van concrete situaties
in plaats van de Kantiaanse benadering. In haar optiek hebben juist de filosofen die zijn gaan zoeken
in de messy moral dillemas van het geleefde leven de kritische inzichten gevonden voor de zorg‐
ethiek. Als voorbeelden hiervoor geeft ze beschrijvingen van Selma Sevenhuijsen (1998), Eva Ferder
Kittay (1999) en Annemarie Mol (2008). Volgens M. Barnes (2012, p. 18) belichamen deze
beschrijvingen “the essential insights that care and care ethics are grounded in everyday interactions
where moral decisions have to be made.” Daarmee is echter niet gesteld dat alles relatief is, juist
omdat de mens een relationeel wezen in verbondenheid is. Dus, ondanks dat het gaat om de morele
keuze in het dagelijks handelen in die specifieke context, gaat het wel om het goed en welzijn van
alle betrokkenen. Daarmee wordt (zoals ze onderbouwt met Tronto) zorg een moreel en politiek
issue en onderschrijft ze de conclusie van Tronto dat de grens tussen deze twee weggenomen zou
moeten worden. Dit geldt ook voor de andere grens die Tronto geïdentificeerd heeft, de grens tussen
publiek en privaat. Zorg is immers niet alleen waarneembaar in het privédomein maar ook in de wijze
waarop de samenleving georganiseerd is en hoe beleid gemaakt en ingevoerd wordt. Omdat de
zorgethiek daarbij niet uitgaat van universele waarden en daaruit voortkomende gedragsregels, zijn
er andere morele principes om te komen tot goede zorg. Dit zijn dus geen gedragsregels of uitgangs‐
punten, maar is meer een raamwerk waarbinnen gekeken moet worden om in dialoog en
onderhandeling goede zorg te realiseren.
Daartoe pakt M. Barnes terug op de vier morele principes37 van zorg zoals beschreven door Tronto;
(zoals aangehaald door Barnes. 2012, p. 19)
37

De term principes komt van M. Barnes. Tronto gebruikt in haar boek Moral Boundaries: A Political Argument
for an Ethic of Care (1993) de term fase . Voor deze thesis wordt (zonder verder beschouwing hierop) de
terminologie van Barnes overgenomen dus de term principe.
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1. aandachtigheid (caring about);
2. verantwoordelijkheid (taking care of);
3. competent zijn om te zorgen (care giving);
4. responsiviteit (care receiving).
Al deze vier morele principes moeten aanwezig zijn om te kunnen spreken van goede zorg vanuit
Tronto gezien. Met onderbouwing vanuit latere auteurs komen daar nog de aanvullingen op van
vertrouwen en respect (Barnes, 2012, p. 24) als morele principes voor zorgethiek.
De principes van Tronto werkt Barnes verder uit om ze te verduidelijken.
Aandachtigheid (caring about) is nodig om de behoefte (needs) van anderen te kunnen zien. Als er
wordt uitgegaan van het autonome individu, is het de vraag of het überhaupt mogelijk is om aan‐
dachtigheid te kunnen hebben voor een ander. Het herkennen en erkennen van de eigen behoefte is
namelijk een noodzakelijke voorwaarde om die bij anderen te herkennen. Dat geldt niet alleen voor
de individuele behoefte in een individuele specifieke situatie, maar ook voor het herkennen van de
sociale en maatschappelijke positie en factoren die van invloed zijn op de behoefte van anderen
(Barnes, 2012, p. 20).
Verantwoordelijkheid (taking care of) moet in deze context niet vertaald worden als de verplichting
om iets te doen omdat er anders rekenschap afgelegd moet worden vanuit een bepaalde (juridische)
verantwoordelijkheid. Het moet vertaald worden als het accepteren dat er actie nodig is om aan de
gesignaleerde behoefte tegemoet te komen. De reden voor het accepteren dat er actie nodig is kan
in veel verschillende factoren liggen. Niet alleen in formele juridische gronden zoals bijvoorbeeld in
het geval van een beroep als arts, maar ook gronden als een familieband, een vriendschapsband of
een andere relatie of een gevoel van rechtvaardigheid, familie dan wel als een appèl op menselijk‐
heid. (Barnes, 2012, pp. 21‐23)
Competent zijn om te zorgen (care giving) is nodig om de daadwerkelijk zorg te geven. Het daadwer‐
kelijk geven van de zorg moet op een juiste manier gebeuren wil het zorg zijn. De zorggever moet dus
competent zijn om de zorg te geven. (Barnes, 2012, p. 23)
Responsiviteit (care receiving) gaat over het begrijpen hoe de zorg is beleefd en wat het betekent
voor de zorgontvanger om deze zorg te krijgen. Dit is niet vanuit het perspectief dat de zorggever
nadenkt hoe het voor hem zou zijn in een vergelijkbare situatie, maar om waar te nemen en te be‐
grijpen hoe de zorgontvanger reageert en welke betekenis daaruit voortkomt voor de zorgontvanger.
Dit is belangrijk omdat de zorgontvanger zich in een kwetsbare positie bevindt en de zorggever
hierop alert moet zijn. (Barnes, 2012, p. 23).
Deze vier morele principes vormen samen de cirkel waaraan Tronto refereert als “the integrity of
care” (Tronto, aangehaald door Barnes, 2012, p. 24)38. Deze cirkel moet niet opgepakt worden als
chronologisch of als fases, maar wel als cyclisch waarbij ze alle vier noodzakelijk zijn om te komen tot
goede zorg.
Vanuit het werk van Sevenhuijzen (2003b) en Engster(2007), voegt Barnes de principes van vertrou‐
wen en respect toe. Het eerste benadrukt nog extra de ongelijkheid tussen de zorggever en
zorgontvanger, de laatste geeft meer uitdrukking aan het feit dat zorgontvangers gezien moeten
worden als capable personen (Barnes, 2012, pp. 24‐25).

38

In haar boek uit 2013, Caring Democracy; Markets, Equality and Justice voegt Tronto een vijfde element toe:
caring with. Dit is niet meer meegenomen in deze thesis. http://ethicsofcare.org/joan‐tronto‐caring‐
democracy‐markets‐equality‐and‐justice/

De wijk ontweken

61

Barnes maakt op deze wijze duidelijk aan de hand van Tronto en anderen dat zorg een complex
proces is dat veel omvat en veel verder gaat dan de relatie tussen de zorggever en zorgontvanger.
Hoewel er morele principes zijn die zich voornamelijk focussen op de relatie tussen zorggever en
zorgontvanger, wordt met aandachtigheid en verantwoordelijkheid de scoop veel breder. Zorgethiek
is dan ook niet los te zien van sociale rechtvaardigheid: “Miller (2010), Held (2006), Engster(2007)
and Robinson (1999) have argued that care theory and ethics are not only relevant, but necessary to
cosmopolitan or global ethics and justice” (Barnes, 2012, p. 22).
Als zorg, zorgethiek en sociale rechtvaardigheid sterk verbonden zijn, dan heeft het een directe link
met sociaal beleid. Sociaal beleid is immers een instrument dat wordt ingezet om sociale rechtvaar‐
digheid vorm te geven. Barnes (2012, pp. 30‐31) trekt dan ook de volgende conclusie:
The development of a critical, political ethic of care means that neither a theoretical nor a
policy separation between care and justice can be sustained. The relational ontology of care
calls attention not only to the particular, personal needs of individuals, but also to the socio‐
political context in which those needs are produced and experienced, and to the processes
by with difference and consequent exclusions are constructed.
Zorg en sociale rechtvaardigheid zijn in theorie of beleid onmogelijk van elkaar te scheiden uitgaande
van de zorgethiek. De zorgbehoefte van individuen en de mogelijkheden om te zorgen worden name‐
lijk mede bepaald door het sociaal‐politieke systeem waarin deze individuen zich bevinden. Aan de
hand van Fraser(2009) benadrukt Barnes dat het voor sociale rechtvaardigheid nodig is dat degenen
die het betreft, betrokken worden bij het besluitvormingsproces (Barnes, 2012, p. 26).
Naast zorgethiek geeft Barnes nog twee andere manieren van kijken naar relationele concepten in
beleid, namelijk communitarisme en sociaal kapitaal. Als eerste noemt ze communitarisme als stro‐
ming, een stroming die er ook vanuit gaat dat een mens afhankelijk is van de gemeenschap. Het
communitarisme als stroming binnen de beleidsontwikkeling heeft geleid tot het nemen van de
buurt als uitgangspunt, waarbij programma’s vooral gefocust zijn op achterstandsbuurten. Communi‐
tarisme bedrukt wel het belang van een relationele aanpak in deze buurten, maar kijkt daarbij in
tegenstelling tot de zorgethiek niet op een kritische wijze naar de normen en structuren die van
invloed zijn op deze relaties en die kunnen leiden tot uitsluiting en onverschilligheid ten opzichte van
sommige buurtgenoten. Bij sociaal kapitaal, de tweede genoemde stroming, gaat men er vanuit dat
onderlinge relaties goederen produceren die van waarde zijn voor de deelnemers in deze relaties.
Barnes stelt daar tegenover dat sociaal kapitaal geen morele kwalificatie hangt aan deze relaties,
maar dat het bij sociaal kapitaal vooral draait om de economische waarde die er uit voortkomt. Het is
daarmee slechts een vorm van een economisch model en geen basis voor zorg.
Vanuit het bovenstaande zijn er, als het gaat om de zorgethiek, dus een aantal belangrijke inzichten
te halen:
1. Een persoon of mens moet bezien worden vanuit de relaties. Hij is in beginsel een relationeel
wezen en niet een puur autonoom wezen. Zorg vindt plaats binnen deze relaties.
2. Elk mens heeft in zijn leven zorg nodig, het is niet voorbehouden aan specifieke groepen. Een
mens is dus inherent kwetsbaar (Baart, 2013, p.39)
3. Zorgen is een proces dat een voortdurende afstemming en dialoog nodig heeft tussen de zorg‐
verlener en de zorgontvanger, gebaseerd op de behoefte die de zorgontvanger heeft en de
zorgverlener waarneemt.
4. De behoefte die wordt geuit en wordt gezien en daaruit voortkomende zorg is altijd afhankelijk
van de context. Dit wil zeggen dat deze niet los te zien is van relaties of van het politiek‐sociale
systeem (op meso‐, macro‐ of microniveau) waarin de persoon zich bevindt. Zorg is daarmee niet
los te zien van sociale rechtvaardigheid.
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7.2 Zorg in de familie
Het archetype van zorg is toch wel de moeder die voor haar kind zorgt. Toch zijn zorgethici het verre
van eens over wat hiervan het belang voor de zorgethiek is. Volgens Barnes (2012, p. 35) is het wel
duidelijk dat deze relatie een belang heeft, hetzij als model voor zorg (Noddings, 1984) hetzij als
gezamenlijke ervaring hoe het is om zorg te ontvangen (Kittay, 1999) dan wel als voorbeeld van
verbondenheid (Bowden, 1997)
Barnes stelt aan de hand van voorbeelden dat het geven van zorg binnen families erg complex is en
dat deze vaak wordt bekeken vanuit de persoonlijke relaties die binnen de familie bestaan en waarbij
er dan ‘op een natuurlijke wijze’ zorggegeven wordt. Daarbij is het volgens Barnes een misvatting om
hierbij een indeling te maken in zorgverlener en zorgontvanger, omdat er dan wordt uitgegaan van
de onderlinge rollen in plaats van de onderlinge relaties. De diverse vormen van zorg voor elkaar zijn
juist binnen een relatie niet altijd erg zichtbaar of duidelijk. Zij zijn meestal gebaseerd op de geschie‐
denis die een relatie omvat, waarbij wie degene is die zorg verleent en wie ontvangt meestal diffuus
is en kan wisselen met de tijd (denk hierbij aan kinderen die voor hun ouders gaan zorgen). De zorg in
de familie is niet los te zien van de interpersoonlijke relaties met al hun complexiteit als macht,
rolpatronen en onderlinge verwachtingen. Het is dus onmogelijk om aan zorg in relaties op basis van
het type relatie het label ‘goed’ of ‘slecht’ te kunnen geven. Zo kunnen gehandicapte kinderen zorg
zien als betutteling. Of zoals Barnes het stelt:
What all these accounts remind us of is that we cannot read off form any ‘type’ of personal
relationship within which care is given and received an assumption of whether it is ‘good’ or
‘bad’. They reflect the personal and interpersonal struggles and conflicts involved in care, but
they do not suggest that abandoning care for a less emotionally or ethical charged concept
such as ‘help’ or ‘support’ will be helpful in understanding how such struggles can be sup‐
ported to enable the well‐being of both care givers and care receivers. (Barnes, 2012, p. 38)
Zorg binnen relaties is dus juist verbonden met persoonlijke en interpersoonlijke worstelingen en
conflicten die er zijn binnen een relatie. Het vervangen van het woord zorg met maskerende termen
als ondersteuning is dus onjuist omdat deze veel minder politiek en ethisch geladen zijn. Zeker als
daarbij in ogenschouw wordt genomen, dat deze zorg in een relatie sterk beïnvloed is en wordt door
de maatschappelijke en politieke opvattingen als verwachtingen over seksespecifieke verhoudingen.
Juist zorgethiek als politieke ethiek biedt een breder perspectief en zal de zorg niet louter zien als
behorende tot het privé‐ of persoonlijke domein. Zorgethiek stelt dat zorg niet los gezien kan worden
van de andere aspecten van de rolverdeling in een gezin, zoals rolopvattingen over man‐vrouw
verhoudingen. Zorgethiek kijkt ook naar de maatschappelijke systemen en structuren waarin het
gezin is ingebed en de daarmee sterk samenhangende maatschappelijke waardering van de zorg en
hoe deze zorg sociaal en praktisch ondersteund wordt. Dat maakt het geheel erg complex. Niet voor
niets stelt de zorgethiek dat het goede gezocht moet worden in de praktijk en niet gevonden kan
worden in de abstractie. Het gaat om de geleefde ervaring van het geven en ontvangen van zorg.
Aan de hand van een drietal beschrijvingen (Barnes, 2012, pp. 40‐52) geeft ze daar voorbeelden van.
Vooral het voorbeeld van de ouderenzorg geeft een krachtige inkijk. Het maakt de invloed van de
autonomiemythe (Barnes, 2012, p. 50) duidelijk, waarin ouderen het als een zwaktebod zien dat
anderen voor hen moeten zorgen omdat ze nu eenmaal onafhankelijk moeten zijn en actief moeten
deelnemen. Een denkbeeld dat vanuit de samenleving komt en een oordeel geeft over de rol van
ouderen en waarbij ouderen dit denkbeeld overnemen. Verder is een duidelijk voorbeeld het verhaal
van Grace, een 97‐jarige weduwe. Zij vertelt over het verschil bij het meegenomen worden voor het
doen van boodschappen. Wanneer haar zoon het doet, gebeurt het functioneel en hij doet het met
weinig aandacht voor haar aanwezigheid waarmee hij haar afhankelijke positie bevestigt. Dat maakt
haar somber. De zoon van een vriendin doet dat met een zeker flair en laat merken dat hij het prettig
vindt dat zij erbij is. Dat laatste montert haar op en bevestigt haar eigenwaarde. Terwijl het functio‐
nele resultaat in beide gevallen hetzelfde is, de boodschappen zijn gedaan, is de beleving en het
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resultaat op haar gemoed een totaal andere. Dit maakt het belang van de beleving van de zorg dui‐
delijk.
Mede aan de hand van deze drie beschrijvingen concludeert Barnes dat zorg binnen de familie erg
complex is en veel vragen oproept. De kracht van de zorgethiek in deze is dat zij verder kijkt naar wat
er persoonlijk en privé speelt tussen de leden van de familie, maar herkent en erkent dat deze per‐
soonlijke relaties mede gevormd worden door de maatschappelijke en sociale context waarin macht,
ongelijkheid, gender en de maatschappelijke en morele opvattingen daarover een rol spelen. Dat
maakt het b.v. lastig voor mannen om een zorgrol op zich te nemen of voor ouderen om zorg van
hun kinderen te accepteren. Het is maar de vraag of deze complexe werkelijkheid met al haar ver‐
bondenheden en ambiguïteit wel voldoende onderkend wordt in de Wmo nota’s van de gemeente
Tilburg. Daar ligt wel erg de nadruk op een goed functionerende familie39.

7.3 Werken in de zorg
Zoals de zorg op dit moment georganiseerd is, is het vooral opgedeeld in verschillende specialisaties,
met elk hun eigen verantwoordelijkheden en budgetten. Daaromheen zijn structuren gebouwd, die
het nodig maken dat de zorg gekwantificeerd worden om in de structuur te passen. Gaat het bijvoor‐
beeld om medische zorg, verpleegzorg of mantelzorg? Als dat bekend is kan zorg aan een structuur
of systeem worden toegewezen. Deze structuren en systemen hebben op hun beurt weer invloed op
de wijze waarop zorg verleend wordt. Omdat de zorgethiek oog heeft voor deze structuren en sys‐
temen is het onmogelijk om alleen te kijken naar wat professionele werkers doen, maar moet de
hele context worden meegenomen. Deze context heeft immers invloed op de werker en de patiënt
en daarmee dus ook op de zorgrelatie.
De huidige maatschappelijke trend is dat mensen een keuze hebben en in controle moeten zijn. Het
is een reactie op de paternalistische en meer grootschalige zorg die in eerdere jaren is gegeven. Op
dit moment lijkt verpersoonlijking van de zorg, door de patiënt de controle te geven door o.a. het
maken van eigen keuzes, het enige dat telt. Mensen die daar tegen zijn, zijn automatisch verdacht
van paternalisme. Barnes (2012, p. 64) stelt dat deze gedachte niet voortkomt uit ethische overwe‐
gingen of denken over de kwaliteit van zorg, maar dat er twee andere ideologische voor‐
onderstellingen aan te grondslag liggen:
1. Het (neo)‐liberale gedachtegoed van de rationele, autonome, zelfvoorzienende mens, die lie‐
ver geen beroep op de staat doet, vooral gelukkig is als die zelf kan kiezen waar hij/zij de zorg
haalt.
2. Mensen die zorg krijgen, moeten invloed op deze zorg kunnen uitoefenen en daarom moe‐
ten zij ‘koopkracht’ hebben. Waarmee dus economische perspectieven als enige controle
mechanisme gezien wordt.
Beide vooronderstellingen missen echter een (zorg)ethische onderbouwing die nodig is om een basis
te leggen voor een rechtvaardig sociaal systeem, dat welvaart bevordert in situaties die gaan om
afhankelijkheid en kwetsbaarheid (Barnes, 2012, p. 65). Daarnaast missen de vooronderstellingen het
begrip over de emotionele en sociale relaties die mensen met elkaar aangaan en de invloed die daar
vanuit gaat, op zowel de zorgontvanger als de (professionele) zorgverlener. Hierdoor lijkt het meer te
gaan over hulp en ondersteuning dan over zorg. Want bij zorg is er wel oog voor de onderlinge zorg‐
relatie, die ook de emotionele en sociale relatie omvat (Barnes, 2012, p. 65).
Aan de hand van onderzoek van Annemarie Mol (2008, zoals aangehaald door Barnes, 2012, pp 65‐
67) wordt duidelijk gemaakt dat het niet alleen kan gaan om keuze en controle. Zo zijn de bloedsui‐
kers van een diabetespatiënt niet te reguleren door alleen het inzetten van medicatie. Er zijn te veel
39

Dit is extra opmerkelijk omdat de meeste wetgeving, als deze betrekking heeft op domein van de familie,
uitgaat van de niet functionerende familie. Dat is de enige reden voor de overheid om zich in dat domein te
begeven tot nu toe.
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factoren die invloed hebben op de ziekte. Het gaat om het vinden van de balans tussen de ziekte, de
persoon en de leefregels. De persoon moet aandachtig worden voor zijn lijf en wat dat nodig heeft
om het op een goede manier in balans te houden, eventueel met behulp van o.a. medicatie. Vanwe‐
ge deze balans is het niet zo dat artsen patiënten slechts informatie kunnen geven en de
mogelijkheden uitleggen waarna de patiënt een keuze maakt. Het is een gezamenlijke zoektocht van
de patiënt en de arts naar een balans om een zo goed mogelijk leven met de ziekte mogelijk te ma‐
ken. Dit is noodzakelijk omdat noch de patiënt noch de arts alle variabelen kent of kan controleren.
Waarmee ook hier weer blijkt dat het een proces van afstemming en dialoog is, in plaats van het
leveren van een dienst waarbij de patiënt/cliënt een keuze kan maken.
Barnes geef aan dat ook bij werken in de zorg de context waarin professionals werken invloed heeft
op deze professionals en het werk dat ze doen en daarmee effect heeft op de zorgrelatie. Aan de
hand van o.a. Ash (2010), Frank (2004) en Bowden (2000) (zoals aangehaald door Barnes, 2012, pp.
68‐69) laat ze zien hoe de huidige systemen met hun nadruk op bedrijfsvoering, bedrijfsmiddelen en
het organisatiebelang, de primaire ethische reflectie op het handelen in een zorgrelatie verdrongen
hebben. Deze voortdurende nadruk op andere waarden dan de primaire zorgwaarden zorgt ervoor
dat zorgverleners ongevoelig worden voor de echte zorgwaarden, wat ten nadele komt van de zorg.
“Managerial practices that concentrate on developing systems, procedures and rules, rather than on
enabling the competent practice of care giving, cannot support good care” (Barnes, 2012, p. 70).
Een andere vorm van context, die verwijst naar de politieke dimensie van zorg, is het opmerkelijke
verschil in uitgangspunt over kwalificaties tussen de curatieve zorg (waar werknemers een hoog
opleidingsniveau moeten hebben, als uitgangspunt voor goede zorg) en de verzorgende zorg (waar
het juist een trend is om goedkope minder gekwalificeerde verzorgenden in te zetten) (Barnes, 2012,
p. 71). Vanuit de zorgethiek is het duidelijk dat dit niet wil aangeven dat de ene betere zorg geeft dan
de ander, omdat het in zorg vooral ook gaat om de relatie die wordt aangegaan. Aan de andere kant
dient men voor een zorgethisch oordeel ook kritisch te kijken naar de systemen en structuren die
bewerkstellen dat juist delen van zorg worden verschoven naar de laagbetaalde banen.
Als het gaat over wat wel goede zorg is vanuit professionals, geeft ze dat maar heel kort aan:
There is broad agreement about the significance of relational, dialogical and narrative prac‐
tice to an approach based in an ethic of care (e.g. Hess, 2003; Wilks, 2005; Brannelly, 2006
Martinsen, 2011) and it is perhaps unnecessary to simply repeat the case for this. (Barnes
2012, p.75)
Maar een instelling moet wel gefaciliteerd worden om dit soort zorg te kunnen leveren, zie de eerde‐
re constatering over hoe de cultuur binnen een organisatie van invloed is op de zorgrelatie. De vraag
is of het publiek voldoende weet heeft van wat er binnen instellingen speelt en/of er dan voldoende
politiek en maatschappelijk debat is om de politiek zo te beïnvloeden dat daar de middelen voor
beschikbaar gesteld worden (Barnes, 2012, p. 77).
Samenvattend komt Barnes tot de conclusie dat de zorg is gaan specialiseren en opgedeeld geraakt is
in verschillende componenten. Dit vraagt allemaal verschillende kwalificaties en competenties, wat
echter ook verschillen in positie en (sociale) status oplevert, gerelateerd aan wie het werk doet. Dit is
niet los te zien van andere (globale) trends als het gaat om werk en de werkkracht. Zorgethisch kijken
gaat dus niet alleen om de zorgverleners en de zorgontvangers, maar ook om de sociale en economi‐
sche relaties met hoe de zorg geregeld is. Maar los van het soort werk of de context, vraagt werken
in de zorg een ethische en relationele gevoeligheid. Dit is nodig om in voortdurende dialoog met
voortdurende afstemming goede zorg te kunnen leveren.
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7.4

Vrienden en vriendschap

Vriendschap wordt vaak niet in sociaal beleid genoemd. Wellicht is dat omdat vrienden niet als een
omlijnde categorie aan de hand van een omgeving te benoemen zijn. Dit bij de definiëring van cate‐
gorieën als collega’s, familie, buren of buurtgenoten wel het geval. . Vriendschap is een omschrijving
die voortkomt uit een relationeel aspect i.p.v. een vaststaand iets als een werkomgeving, buurt of
familieband.
De lage mate van aandacht voor vriendschap in sociaal beleid is volgens Barnes een gemis. Maar wat
is een vriend? Voor de omschrijving van vriendschap zijn er veel verschillende definities, maar bij
allemaal zijn de belangrijkste kenmerken: informeel, vrijwillig en wederkerig. Vriendschap is dus vrij
van regulering, maar ook erg kwetsbaar. Vriendschappen komen vooral tot stand in de eigen sociaal
economische klasse, omdat vriendschappen meestal tot stand komen in de context van andere
bestaande sociale verbanden (inclusief familie, werk en fysieke nabijheid). Vriendschap is daarmee
een verkregen label, dat voortkomt uit de kwaliteit van een relatie. Omdat wederkerigheid een
sleutelaspect is van vriendschap, kan dit ook als basis voor zorg dienen. Als familie ‘zou je moeten
zorgen’ omdat het familie is en de professional ‘moet zorgen’ omdat hij er voor betaald krijgt. Zorg
vanuit vriendschap is gebaseerd op het willen zorgen vanuit de band die er is (Barnes, 2012, p. 88).
Daarmee is het niet alleen een bron voor feitelijke zorg, maar ook een mogelijkheid tot een zorgethi‐
sche reflectie op het willen zorgen.
Er zijn vele omstandigheden te bedenken waar zorgen door de familie niet kan of dat dit onwenselijk
is voor de zorgontvanger. Dan kan zorg door vrienden een sterke voorkeur hebben. Toch is er in het
meeste beleid weinig aandacht voor vriendschap (Barnes, 2012, p. 89), terwijl het juist vriendschap‐
pen zijn die een belangrijke rol kunnen spelen. Zo haalt Barnes onderzoeken aan van Breheny en
Stephans (2009, zoals aangehaald door Barnes, 2012, p. 91) en Ward et al. (2012, zoals aangehaald
door Barnes, 2012, p. 91) waarin blijkt dat de rol van vrienden voor o.a. ouderen belangrijk is voor
hun welbevinden. In deze vriendschappen zit een wederkerigheid die voortkomt uit een gezamenlij‐
ke geschiedenis. Dat maakt het ook juist voor ouderen lastig om nieuwe vriendschappen op te doen,
omdat een gezamenlijke geschiedenis ontbreekt. De gezamenlijke geschiedenis is ook juist wat
binnen gemeenschappen een bron kan zijn voor zorg en steun voor elkaar, omdat dit een vorm van
wederkerigheid oplevert.
Dit is ook terug te vinden in de zorg in groepsverband zoals die vaak gerealiseerd is in instituten. En
hoewel Barnes sterk verwijst (2012, p. 95) naar de context in Groot‐Brittannië, wordt ook in Neder‐
land deze vorm van zorg afgebouwd ten gunste van zelfstandig wonen omdat dit de voorkeur zou
hebben40. Er is een risico dat met deze sterke hang naar individueel maatwerk de waardes die wel
bestaan in collectieve zorg, met het badwater worden weggegooid. Zo is een groep van gelijken die
zorg ontvangen ook een plaats waar vriendschappen worden gevormd en mensen elkaar kunnen
ondersteunen. Zelfs in een gedwongen setting (uit huis geplaatst jongeren) vinden er processen
plaats waarbij groepsgenoten voor elkaar zorgen in een veelvoud van manieren, die bij kunnen
dragen aan het welbevinden (Barnes, 2012, p. 97). Een ander voorbeeld hiervan zijn zorgboerderijen;
gebruikers van deze voorzieningen vinden het gevoel van gemeenschap en het gevoel dat zij iets
terug kunnen doen, erg belangrijk. In deze voorbeelden van collectieve zorg, geven gebruikers van
deze zorg aan dat ze het waardevol vinden dat ze bij het proces betrokken te zijn en deel uit te ma‐
ken van een groep waar ze invloed op hebben. Het is op die wijze bezien een andere vorm van
wederkerigheid.
De conclusie is dat vriendschap te weinig aandacht krijgt in sociaal beleid van overheden en instellin‐
40
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gen. In de nota’s van de gemeente Tilburg wordt vriendschap als basis ook niet uitgewerkt. Deze lage
mate van belangstelling voor vriendschap is opmerkelijk omdat juist vriendschap een bron kan zijn
voor onderlinge zorg en vaak vrienden juist in de nabijheid zijn om zorg te verlenen, waarbij een
zekere wederkerigheid bestaat, geworteld in de gezamenlijke geschiedenis. Een gezamenlijk geschie‐
denis is ook juist wat mensen bindt in een gemeenschap en wat daarbinnen een bron kan zijn van
zorg en ondersteuning. Het creëren van een gezamenlijke geschiedenis door middel van gezamenlijk
wonen kan juist gebruikers van deze voorzieningen onderlinge vriendschappen opleveren die moge‐
lijkheden opleveren voor onderlinge zorg. De wijze waarop zorg die gegeven wordt in vriendschap
verschilt van zorg gegeven door familie of professionals, kan aanwijzingen geven voor het goed
inrichten van de zorgrelatie. Denk hierbij aan de meer gelijkwaardige, spontane en vrijwillige zorg die
onder vrienden plaats vindt.

7.5 Nobelheid, respect, zorg en rechtvaardigheid : geborgenheid van vreemden?
Zelfs tussen complete vreemdelingen is er heden ten dage een verbinding door de wereldwijde
sociale, politieke en economische verwevenheden. Deze verwevenheden met mensen ver weg wor‐
den op dit moment meestal niet bezien in termen van zorg, maar vooral vanuit het politieke en
economische rechtendiscours met universele waarden. Er wordt niet gekeken vanuit de relatie, die
onderling bestaat en de wederzijdse behoeften die daaruit voort kunnen komen. De zorgethiek heeft
juist het rationele als uitgangspunt en kijkt er dus anders naar. “An ethic of care reminds us of the
relational ontology of humanity. It reminds us that to live in the world as well as possible, we have to
do this with others” (Barnes, 2012, p. 105). Dus om tot een complete zorgethische visie te kunnen
komen, is het noodzakelijk dat deze relaties in ogenschouw genomen worden. (Engster 2007 zoals
aangehaald door Barnes, 2012, p. 105). Barnes stelt dat er juist vanuit deze relatie gekeken moet
worden, zodat de grenzen tussen zorg en rechtvaardigheid en de grenzen tussen het private en
publieke geslecht kunnen worden. Pas wanneer vanuit de relationele context gekeken wordt, wordt
gezien dat deze relatie ongelijkheid met zich meebrengt. Dat kan leiden tot o.a. een verplaatsen van
een zorgtekort in de wereld. Barnes noemt hierbij het voorbeeld van een vrouw die naar het westen
gaat om te zorgen voor onze ouderen en daarmee niet meer voor haar kinderen kan zorgen. Als het
gaat om de verdeling van zorg, moet dus ook op globale schaal gekeken worden naar (economische)
systemen. “Any account of global ethics or global justice with ignores these patterns of exclusion and
there economic causes, will be, by definition inadequate”(Robinsons 1999, zoals aangehaald door
Barnes, 2012, p. 110). Op globale schaal gaat het dus ook om wederkerigheid en moeten mensen
gezien worden als zowel zorgontvanger als zorggever. Zorgethiek kan daarmee een meer genuan‐
ceerd en completer alternatief bieden voor globale rechtvaardigheid dan het mensenrechten
concept van rechtvaardigheid (Held, 2006 zoals aangehaald door Barnes, 2012, p. 109). Barnes is van
mening dat, wanneer de relatie met totaal vreemden genegeerd wordt of, zoals bij de behandeling
van asielzoekers, actief afgehouden wordt, de zorgvraag van deze vreemdelingen makkelijker gene‐
geerd kan worden. Het op deze manier omgaan met vreemdelingen heeft ook gevolgen hoe er
omgegaan wordt met de vreemdeling in ons midden (Barnes, 2012, pp. 113‐114)
Bij deze vreemdeling in ons midden gaat het om (al dan niet herkenbare) groepen van mensen in de
samenleving die als apart worden gezien, bijvoorbeeld mensen met psychiatrische aandoeningen.
Hoewel er wetten zijn gemaakt dat deze mensen niet buitengesloten mogen worden, is de praktijk
daarin een stuk weerbarstiger als deze mensen als groep apart worden gezet (b.v. door de zorg of
ander label). Wat uit onderzoek wel blijkt te werken, is de grenzen tussen groepen afbreken en
onderling relaties aan te laten gaan (Barnes and Gell, 2011 en Fraser 1997, zoals aangehaald door
Barnes, 2012, p. 115). Vanuit de zorgethiek is dat logisch. Het is niet voldoende om mensen gelijk te
behandelen, maar er moet gekeken worden naar de specifieke behoefte van een persoon, zonder
deze persoon om deze behoefte te devalueren (Barnes, 2012, p. 116).
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De omgang tussen mensen die elkaar niet kennen heeft veel invloed op ons welbevinden. Veel van
de interacties die mensen dagelijks ondernemen zijn interacties met vreemden. Voor mensen die een
klein sociaal netwerk hebben, kunnen deze interacties juist een bron van welzijn zijn, mits ze res‐
pectvol behandeld worden (Barnes, 2012, p. 116). Respect is in deze een lastig woord omdat dit
woord in beleidskwesties voornamelijk wordt gebruik om antisociaal gedrag duiden, waarbij het
altijd gericht is op kleine groepen die zich misdragen en dus geen respect tonen. Maar bij respect
gaat het om gezamenlijkheid, wederkerigheid en erkenning. Vreemden die dus aandachtig zijn voor
de gevoelens en omstandigheden van anderen, kunnen worden ervaren door de persoon die dat
ondergaat als bewijs dat iemand genoeg om ze geeft om ze tijd en aandacht te geven en kan dus
gezien worden als een vorm van zorg vanuit de zorgethiek. De context van internet geeft aan perso‐
nen nieuwe mogelijkheden om in relatie tot elkaar te gaan staan. Hier ontstaat ook zorg voor elkaar,
te vinden in forums en lotgenotencontact online. Er ontstaat een systeem van aandacht en wederke‐
righeid voor elkaar waarbij geput kan worden uit eigen ervaringen. Hier zijn ook weer betrokkenheid,
aandachtigheid en wederkerigheid belangrijk, welke voornamelijk voortkomt uit een soort van ge‐
deelde ervaring als het hebben van dezelfde aandoening.
Samenvattend komt ook bij de zorg voor en van vreemden een beeld naar voren waarin de relationa‐
liteit centraal staat. In de huidige wereld staat een ieder wel op een of andere manier met de ander
in relatie, ook met degene die ver weg is. Dat maakt ook deze vorm van onderlinge zorg erg complex.
Systemen opgezet voor de opvang van asielzoekers hebben via maatschappelijke opvattingen direct
invloed op hoe we omgaan met kwetsbare en gemakkelijk te onderscheiden groepen in ons midden.
(Barnes, 2012, p. 113). Terwijl voor deze groepen de dagelijkse omgang met vreemden (zoals in een
winkel) een bron van ervaren zorg kan zijn, die hun weldadig is. Daarnaast geven de huidige techni‐
sche mogelijkheden van bijvoorbeeld internet kansen aan diverse vormen van onderlinge zorg door
vreemden, gebaseerd op de gedeelde ervaring, zoals lotgenotencontact. Deze vormen van onderlin‐
ge zorg zijn niet in het Wmo beleid van de gemeente Tilburg benoemd.

7.6 Plaatsen en omgevingen
In de definitie van Tronto wordt de omgeving benoemd als iets waarvoor gezorgd moet worden. Op
grote schaal is dat bijvoorbeeld de zorg voor de planeet, wat daarmee ook zorg betekent voor men‐
sen (die daarop moeten leven). De koppeling, dat zorgen voor de planeet, meteen zorgen is voor de
mensen die er op leven, maakt duidelijk dat de zorgethiek van mening is dat deze twee niet met
elkaar concurreren. Ze hebben een relatie met elkaar en zijn dus relationeel. Hiermee is ook weer de
link gelegd met rechtvaardigheid en de (economische) systemen die er zijn. Hoe lager iemand staat
op de sociaal economische ladder, hoe meer last hij heeft van de klimaatveranderingen. Vanuit de
zorgethiek is er aandacht voor onze eigen plaats in het systeem en hoe we in dat opzicht verbonden
zijn met anderen die ver weg leven. De zorg voor onszelf in het westen (b.v. autogebruik) kan extra
overlast geven voor degenen die ver weg wonen omdat die als eerste last hebben van de klimaatver‐
andering. (Barnes, 2012, p.127). Maar ook op het lokale en persoonlijke niveau zijn ruimte en plaats
duidelijk verbonden met het welbevinden. Het geconstrueerde concept van plaats en ruimte is altijd
een resultaat van de relatie die er is met deze elementen. Om sociale relaties goed te begrijpen,
moet dit construct van ruimte en plaats (en tijd) daarin een plaats en betekenis hebben. De wederke‐
righeid tussen deze twee, dat een plaats een rol heeft in de sociale relatie en dat de sociale relatie
een betekenis aan een plaats kan geven, moet daarbij in ogenschouw genomen worden. Barnes
(2012, pp. 129‐144) doet dit effectief aan de hand van pakkende voorbeelden van de interactie
tussen mensen en hun omgevingen.
Ouderen en hun (t)huis
In tegenstelling tot in de Nederlandse taal is er in het Engels geen onderscheid tussen thuis en huis,
beide worden gezien als home. Voor Barnes is het wel van belang dat dit onderscheid er is. Zo is een
huis meer een plaats waarin mensen bijvoorbeeld eten, slapen, de tijd doorkomen, familie ontmoe‐
ten oftewel een fysieke locatie met fysieke eigenschappen. Het is echter ook een thuis en voor veel
mensen meer dan alleen een fysiek object. Ze ontlenen er hun identiteit aan, wat vaak is opgebouwd
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uit vele kleine dingen die van een huis een thuis maken. Vaak is een bewoner te herkennen aan de
inrichting van zijn huis en andersom. Zoals een huis zorgt voor zijn bewoners (fysieke bescherming
tegen bijvoorbeeld regen), is het voor veel bewoners belangrijk dat zij voor het huis kunnen zorgen in
de vorm van onderhoud en schoonmaak. Het niet meer kunnen zorgen voor het huis zoals het
schoonmaken daarvan betekent voor veel ouderen een belangrijke verandering in hun leven. Het is
gelinkt aan hun eigenwaarde, die ze dan vaak als minder ervaren. Een huis (en ook een tehuis) is
daarmee voor ouderen meer dan alleen een fysiek object. Zo zijn er voorbeelden van ouderen die
zoeken naar een tehuis, maar daarbij veel meer meenemen hoe ze door het personeel van dat tehuis
benaderd worden dan dat ze kijken naar alleen de fysieke aspecten van de woning.
Zorg voor mensen / zorg voor omgevingen
De relatie tussen mensen en hun buurt is ook wederkerig. Het ontwerp van een buurt heeft invloed
op eventuele insluiting of juist uitsluiting. Er bestaan vele voorbeelden van hoe onvoldoende zorg
voor de fysieke omgeving kan leiden tot gevaarlijke situaties die mensen liever willen vermijden.
Een veilige omgeving kan natuurlijk bekeken worden vanuit burgerrechten, maar het is goed om dit
ook te bekijken uit de zorgethiek. Waar vanuit de burgerrechten vooral gekeken zal worden vanuit
het perspectief dat iedereen er veilig gebruik van kan maken in alle mogelijke situaties, zal de zorg‐
ethiek vooral kijken wat er nodig is vanuit de relatie en contextualiteit. Om wederkerigheid te
kunnen bereiken tussen inwoners en hun omgeving is het noodzakelijk om inwoners invloed op die
omgeving te geven. Zowel bij het ontwerp als het onderhoud daarvan is het dus onvoldoende om
alleen uit te gaan van de deskundigheid en kennis van de beleidsmaker, maar moet ook aan inwoners
de mogelijkheid geboden worden om zelf bij te dragen. Zo zal een verloederde wijk waar inwoners
geen invloed gegeven wordt op hun woonomgeving, er voor zorgen dat mensen ook geen zorg zullen
dragen voor hun woonomgeving. Dat zal verdere verloedering in de hand werken met daarbij weer
het risico voor uitsluiting van vrouwen van publieke plaatsen omdat deze onveilig worden. Daardoor
worden vrouwen weer geweerd uit het publieke domein. Hieruit blijkt dus weer de directe verbon‐
denheid tussen systemen van invloed, de fysieke omgeving en de in‐ of uitsluiting van groepen.
Mensen geven emotionele ladingen aan omgevingen, wat niet te controleren of te beïnvloeden is
door beleidsmakers, terwijl dat wel het gebruik van deze omgeving en hoe hij ervaren wordt beïn‐
vloedt. Een ontwerper moet daarop bedacht zijn.
This illustrates the emotional responses to places and spaces that cannot be controlled or an‐
ticipated by policy makers, but which demonstrate a need for attentiveness to the
particularity of people’s lives and the way in which they relate to places as well as people in
order to ensure appropriate support. (Barnes, 2012, p. 139)
Omgevingen kunnen aan de andere kant juist ingezet worden als relatiebouwers, als er gekeken
wordt naar hoe omgevingen invloed hebben op alle andere sociale factoren die daarmee in relatie
staan. Dit is zeker het geval wanneer deze ruimten gedeeld worden door verschillende generaties,
sekse en culturen, inclusief kinderen en gehandicapten, waardoor onderlinge verbondenheid en zorg
kan ontstaan.
De werkomgeving
De werkomgeving is het derde voorbeeld dat gegeven wordt. Dit voorbeeld wordt gebruikt om te
laten zien hoe boodschappen in een bepaalde omgeving van invloed kunnen zijn op zorg in het
algemeen en informele zorg in het bijzonder. Als het gaat om de werkomgeving stelt Barnes (2012, p.
143) dat daarin zorg op een zeker manier gedevalueerd en genegeerd wordt. Zo is er veel aandacht
voor het verhogen van de pensioenleeftijd. Dat is nadelig voor mensen die fysiek hard en zwaar werk
doen. Zij worden gedwongen om langer te werken om een zeker mate van materiële welvaart te
hebben. De verwachting dat deze mensen langer hun bijdrage kunnen leveren zorgt er voor dat een
andere zorg, die betrekking heeft op het feit dat dit zware fysieke werk een impact heeft op iemand,
wordt genegeerd. Daarnaast is er ook minder ruimte voor de zorg voor anderen omdat een belang‐
rijke groep waaruit veel vrijwilligers voorkomen (jong gepensioneerden), verkleind wordt omdat
mensen langer moeten doorwerken. Zorg wordt ook gedevalueerd omdat er gesteld wordt dat
zorgen alleen niet voldoende is. De overheid spreekt de verwachting uit dat een zorggever dit com‐
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bineert met betaald werk, want dat is nodig voor de economische welvaart. “These particular policies
regarding expectations that parents and older people will prioritise work over care are located in
broader liberal assumptions about progress and prosperity linked to unregulated labour markets”
(Barnes, 2012, p. 143).
Vanuit de zorgethiek en haar relationele kijk op zorg is er aandacht voor het belang van de relatie die
mensen met hun omgeving hebben, naast het belang van de relaties die mensen onderling hebben.
Daarom is het begrip van de omgeving relationeel. Plaatsen en omgevingen zijn niet alleen fysieke
dimensies, maar hebben ook betrekking op de relatie die mensen met deze plaatsen en omgevingen
hebben en is nauw verbonden met de relaties die ze met andere mensen in die plaatsen en omge‐
vingen onderhouden. Een (ethische) gevoeligheid voor deze relaties is dus noodzakelijk om goed
beleid te kunnen maken en enig inzicht te hebben op de complexiteit van wederzijdse afhankelijk‐
heid tussen mensen en hun omgeving.

7.7 Beleidsmakersruimte
De omgeving of ruimte waarin beleid gemaakt wordt, verdient extra aandacht. Omgeving of ruimte
slaat in dit geval op iedereen die bij het maken van beleid betrokken is en het hele systeem dat
beleid produceert. Volgens Barnes zou juist het gezichtspunt van de zorgethiek bij deze omgeving of
ruimte betrokken moeten worden, waarbij het van belang is om veel breder te kijken om het beleid
goed te kunnen begrijpen. “We need to go beyond national borders and beyond policies that are
defined narrowly by reference to care if we are to undertake a comprehensive analysis of the signifi‐
cance of care to social policy” (Barnes, 2012, p. 148).
Naast dit bredere perspectief op beleid is het ook of juist vooral van belang om in het proces van
beleid maken te kijken hoe de burger daar, als onderwerp van beleid, bij te betrekken is (Barnes,
2012, p. 147). In het verleden is beleid voornamelijk gericht geweest op het beleidsproces zelf, op de
(veranderde) instituties en op welke wijze de verzorgingsstaat gestructureerd moest worden, bezien
vanuit de verschillende ideologische gedachten over de verzorgingsstaat. Het geleefde leven en het
leven met armoede, ziekte dan wel het verzorgen van anderen, is altijd een ander academisch terrein
geweest, namelijk dat van sociologie. Barnes beargumenteert dat deze verschillende perspectieven
de interactie met elkaar moeten aangaan, alsmede de interactie met politieke filosofie. “This is
important not only to develop policies and practices within the worlds of social and health care, but
also to understand the broader significance of care in social relationships and in social policy general‐
ly” (Barnes, 2012, pp. 147 ‐148).
Als het gaat om sociaal beleid, heeft dat beleid vaak een normatief kader dat niet geëxpliceerd
wordt. Het heeft normen in zich over de verdeling tussen privaat en publiek, over wie er zorg ver‐
dient, wat er als zorg gewaardeerd wordt en wie er aan bijdraagt (of niet kan bijdragen). Het is dus
nodig om het beleid te ondervragen op deze normatieve uitgangspunten. Barnes grijpt daarbij terug
op een proces van Selma Sevenhuijzen dat ‘Trace’ genoemd wordt:
[…] Trace the normative framework(s) in policy reports in order to evaluate and renew these
form the perspective of an ethic of care. The background motivation to this approach is the
wish to further develop care into a political concept and to position care as a social and moral
practice in notions of citizenship (Sevenhuijzen 2003b, zoals aangehaald door Barnes, 2012,
p. 149).
Dit is geen neutrale analyse, maar een benadering gebaseerd op een feministische leerschool die
tracht de zorg te de‐privatiseren en te de‐genderiseren en daarmee uit te breiden naar een burger‐
schap waarin zorg verwerkt is (Barnes, 2012, p.149). Vanuit de zorgethiek is dat het beleid bevragen
over hoe zorg is geconceptualiseerd en is toegepast binnen beleid. Welke aannames zijn er gemaakt
over wie verantwoordelijk is voor het verlenen van zorg en hoe is het onderscheid tussen zorgverle‐
ners en zorgvragers gemaakt? Worden mensen daarbij primair benaderd als autonome rationele
individuen of juist als relationele, van elkaar afhankelijke, emotionele sociale wezens?
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Barnes uit haar zorg over of de geleefde ervaring, die bijvoorbeeld betrekking heeft op zorgverlenen
of op het leven met een handicap, wel wordt ingebracht bij het maken van beleid. Kan er vanuit
gegaan worden dat beleidsmakers (in de brede) zin kennis hebben van het geleefde leven en dat ze
die kennis inbrengen bij het maken van beleid? Aan de hand van Kittay (2010) betoogt ze dat dit zeer
de vraag is (Barnes, 2012, p. 151). Direct contact met het geleefde leven is een zeer leerzame erva‐
ring, die net zo goed (en wellicht meer) kennis toevoegt als wetenschappelijke bewezen methoden
die vanuit een rationeel perspectief kijken. Het is niet alleen kennis van het rationele weten wat er
nodig is, maar ook een beter begrip van specifieke situaties en de wil om aandacht te geven aan alle
aspecten die geraakt worden door beleid. Het is dus nodig dat er een dialoog ontstaat over de zorg
tussen burgers onderling en met beleidsmakers, wat een wederkerig proces moet zijn.
Een mogelijkheid daarvoor is een overlegdemocratie. Dit is een wijze van democratie waarbij de
burger direct bij het beslisproces betrokken wordt, zonder dit alleen over te laten aan de gekozen
vertegenwoordigers. Een zuivere overlegdemocratie kent geen gekozen vertegenwoordigers, maar
betrekt iedereen direct in het overleg. Deze directe vorm bestaat op dit moment niet, maar een
variant ervan wordt wel gebruikt om burgers bij beleid te betrekken. Daarbij vindt er op twee manie‐
ren een uitwisseling van kennis plaats:
1. Experts worden ondervraagd door burgers, waardoor de burgers meer kennis opdoen om
goede besluiten te nemen.
2. Experts worden geconfronteerd met vragen die lokale kennis bevatten en kunnen hun kennis
daarmee verrijken.
Lokale kennis is meer dan een verzameling feiten en omvat, naast cognitieve kennis, ook betekenis
over gebruiken, waarden en geloven. Dat geeft meestal specifieke oplossingen voor specifieke pro‐
blemen in tegenstelling tot een wetenschappelijke benadering die zoekt naar universele oplossingen.
Een drempel is wel dat er bij overlegdemocratie vooral nog wordt uitgegaan van een burger die weet
waar hij het over heeft, wat vaak dan weer als de rationele zelfstandige burger gezien wordt. Hij of zij
moet dan goed beargumenteren en onderbouwen en zal dus een dialoogmoeten voeren op basis van
rede en het argument. Deze wijze van overleg, die alleen de rede en het argument in de discussie
betrekt, zal veel mensen uitsluiten en daarmee niet volledig kunnen zijn. Overleg dat andere vormen
omvat is dus noodzakelijk om de dialoog te verrijken en andere perspectieven te ontdekken. Het
inventariseren van emoties kan nodig zijn om goed uit te kunnen drukken wat voor een band iemand
heeft met een onderwerp op basis van zijn emoties. “If people are engaged in social policy making
because they can bring to it direct an immediate experience that needs to be understood to ensure
appropriate policy responses, then it is important to understand the emotional content of such
experiences and this may only be contributed by emotional expression” (Barnes, 2012, p. 159).
Om dit soort inbreng mogelijk te maken om daarmee het beeld te complementeren en aanvullende
kennis aan te boren, is er een vorm van zorgvuldig overleg nodig. Zorgvuldig overleg betekent dat er
goed geluisterd wordt naar degenen die door het beleid geraakt worden. Dit is dus breder dan voor
wie het beleid bedoeld is. Er kan in elk geval geen zorgvuldig besluit genomen worden zonder een
dialoog met degene wiens leven door het beleid beïnvloed wordt. Er moet dus een bereidheid zijn
om te horen en te luisteren naar wat er gezegd wordt, ook al vindt de communicatie plaats buiten
het normale normatieve kader van de beleidsdialoog (Barnes, 2012, p. 161).
The process of attending to voices that may be expressed in ways other than is usual in offi‐
cial policy contexts, and which demand a response because the substance of what is said, can
encourage a preparedness to take responsibility to act to improve the situations being de‐
scribed (Barnes, 2012, p. 161).
Het is daarmee onvoldoende om alleen uit te gaan van de waarborg dat de verplichting tot het aan‐
gaan van dialoog voldoende is en dat inspraak op de basis van een formele set regels leidt tot goede
en zorgvuldige inspraak. Er moet een duidelijke verantwoordelijkheid gevoeld worden voor echte
dialoog en inspraak. Daarbij is het noodzakelijk om bewust te zijn van de veelvoud aan machtsver‐
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schillen die er bestaan vanuit de bestaande verhoudingen en relaties. Het vraagt om een fundamen‐
tele bereidheid om te luisteren en in te gaan op de wederkerigheid die daarvoor nodig is. Daarbij
mag niet alleen uitgegaan worden van normatieve criteria voor overleg puur gebaseerd op cognitieve
competentie en het belang van de beargumenteerd rede, want dat sluit andere noodzakelijke vor‐
men van informatie gebaseerd op emotie uit en verzuimt het belang van deze informatie te
erkennen.
Om zorg zorgvuldig een plaats te kunnen geven in sociaal beleid is het dus nodig om veel breder te
kijken dan puur naar het maken van een beleid op zorg. Daarbij dient zorg zowel een onderwerp van
het beleid te zijn als een onderdeel van het beleidsproces. “Just as personal care cannot be imposed
without discussion between care giver and care recipient, nor can care full decisions be reached
without dialogue between those making policies and those subject to them” (Barnes, 2012, p. 161).
Het is daartoe noodzakelijk om creatieve manieren te bedenken om ook met die deelnemers in
gesprek te raken, die zich op andere manieren uiten dan puur de beargumenteerde rede.
If the potential of participative policy making is to be realised, such practices need to be capa‐
ble both of including the emotional dimension of everyday lives and of learning from it, and of
enabling diverse ways of exchanging knowledge and developing understanding that extend
beyond the processes of rational argumentation. (Barnes, 2012, p. 166)
Het is voor het maken van beleid dus nodig om alle verschillende perspectieven te kennen. Hiervoor
is het noodzakelijk dat ook de bijdrage van de emotionele beleving en de kennis die daarin opgeslo‐
ten ligt meegenomen wordt.

7.8 Zorg: ethiek, beleid en politiek
Terugkijkend op de vorige paragrafen is duidelijk geworden dat alles in relatie met elkaar staat; de
wijze waarop mensen omgaan met hun familie, met vreemden en met zorgverleners is allemaal
onderling verbonden. Deze verbondenheid staat ook in betrekking tot de geschiedenis van deze
onderlinge verbondenheid en de sociaal politieke context. Zelfs met fysieke omgevingen en objecten
staan mensen in relatie en wordt er betekenis gecreëerd en toegedicht aan omgevingen en objecten
vanuit deze relatie. Denken over goede zorg in relatie tot sociaal beleid, moet volgens Barnes gebeu‐
ren vanuit het denken over deze onderlinge relaties, over morele waarden en over zorg als praktijk.
De vier principes van zorg zoals Tronto deze gesteld heeft; aandachtigheid, verantwoordelijkheid,
competent zijn en responsiviteit zijn alle vier nodig om goede zorg te kunnen leveren, maar daarbij is
het niet noodzakelijk dat dit aan één persoon gekoppeld is. Het is een collectieve verantwoordelijk‐
heid dat er aandacht is voor alle vier de principes van zorg, in een nationale en internationale
context. Dit houdt ook in dat er goed gekeken wordt naar hoe er gezorgd wordt voor degenen die
zorgen. Zorg is een intens politiek verhaal. Wat goede zorg is wordt mede bepaald door de onderlig‐
gende ethische en politieke waarden. “Care is an intensely political issue as well as central to ar
capacity to life well together in our private lives, and to our confidence that those who are paid to
care for us do this well” (Barnes, 2012, p. 168).
Wederkerigheid is daarbij een basisbegrip, maar wat dit exact is, is erg lastig te definiëren. Simpel‐
weg iets “voor elkaar doen” is niet de juiste definitie. Het gaat niet zo zeer om de verplichting om iets
voor elkaar te doen, omdat iemand in het verleden zelf zorg heeft gehad of wellicht in de toekomst
nodig heeft, maar om het collectieve besef dat er tegemoet gekomen moet worden aan een op dat
moment bestaande zorgbehoefte. Er moet juist opgepast worden dat zorg niet gezien gaat worden
als verplichting of verantwoordelijkheid richting degene die zorg behoeft, want dan kan degene die
deze zorg krijgt ervaren dat hij als een last gezien wordt. “And even if this does generate the service
needed, the message that Daniel, and others like them, receive is that they are a burden because
they are unable to look after themselves” (Barnes, 2012, p. 169). Het gaat er om dat er een sfeer
komt, om een neologisme te gebruiken, van interafhankelijkheid van elkaar, waarin er geaccepteerd
wordt dat mensen van elkaar afhankelijk zijn. In een dergelijke atmosfeer is het zowel psychologisch
als filosofisch gemakkelijker om afhankelijkheid te accepteren.

De wijk ontweken

72

Barnes pleit ervoor dat binnen de zorg kennis breder gezien moet worden; het is niet alleen de
rationele wetenschappelijke kennis die telt. Zo moet de emotie in de respons van de zorgontvanger
gezien worden als belangrijke informatiebron. De zorgontvanger ervaart het best wat voor hem
werkt en wat niet werkt. De kennis en competentie van zorgwerkers omvatten ook niet alleen exacte
rationele kennis. Professionele krachten maken net zo goed gebruik van een brede mix van diverse
(al dan niet persoonlijke of emotionele) kennis om goede zorg te leveren die rekening houdt met de
persoonlijke, sociale en culturele context van de zorgontvanger.
Deze veelvoud aan kennis moet ook een rol spelen bij het maken van beleid. Naast het belang dat
beleidsmakers zich aandachtig en verantwoordelijk tonen voor zorg, is het de noodzaak om al deze
diverse bronnen van kennis aan te boren door gebruik te maken van instrumenten die daartoe de
mogelijkheid bieden. Dit vraagt niet alleen om emotionele en ethische gevoeligheid, maar ook de
capaciteit van een veelvoud aan diverse dialogen om de verschillende persoonlijke, sociale en cultu‐
rele contexten te begrijpen en te duiden.
It implies not only that policy makers need to care about the people and the issues that are
the subject of policy, but that they need to adopt practices that enable a sharing and valuing
of different types of knowledge in the policy process. That implies participative and delibera‐
tive practices […] also the diverse way’s in which these may be communicated (Barnes, 2012,
p. 171).
Barnes (2008, p. 173) ondersteunt de analyse van Tronto dat de barrière tussen moraliteit en politiek
geslecht moet worden. De taal van de zorg, moet eigenlijk ook de taal van de politiek zijn. De vragen
die de politiek stelt zijn immers morele en praktische zorgvragen; namelijk hoe we goed kunnen
samenleven en mensen kunnen laten opbloeien. Daarbij is het wel van belang om te beseffen hoe tot
op heden het woord zorg gebruikt en gedefinieerd is. Het gebruik van het woord zorg heeft vaak
verschillende betekenissen en daarmee veranderende opvattingen over verantwoordelijkheden en
grenzen zoals het publiek/private en politiek/morele. Zo wil er bij het huidige formele gebruik van de
term zorg vaak een duidelijk onderscheid gegeven worden tussen zorgvragers en zorggever. Terwijl
dit volgens Barnes (2008, p. 178) niet empirisch of moreel niet te verdedigen is.
Whether it is an adult child with learning disabilities caring for elderly parents; young people
in residential care looking out for each other; a disabled mother giving birth to an able‐
bodied child; or a woman with dementia seeking to continue to play a role as grandmother,
there a too many cases in with people reciprocate care contemporaneously or over time for
moral worth to be attached to someone on the basis of an assumed autonomy or depend‐
ence at particular moment in time. (Barnes, 2012, p. 178)
Het maken van morele grenzen in beleid op basis van een kunstmatig gegeven als zorgontvanger of
zorggever kan niet leiden tot goede zorg.
To draw moral boundaries between human individuals on the basis of levels of cognitive ca‐
pacity or dependence on others is a route to social Darwinism. The political argument needs
to be about care and the necessity of the value of care, rather than the comparative merits of
protecting the rights and interests of those who are currently assessed as ‘dependent’ or ‘in‐
dependent’. (Barnes, 2012, p. 178).
Om te komen tot zorgzaam beleid zal dus het fundamenteel inzicht van zorgethiek gevolgd moeten
worden. Dat inzicht houdt in dat er gereflecteerd en overlegd moet worden over een specifieke
context en de dynamiek van een situatie, voordat er geconcludeerd kan worden hoe zorg verleend
moet worden. Zorg kan niet geleverd worden vanuit een standaard sjabloon (Barnes, 2012, p. 180).
Zorg moet in het beleid centraal staan als waarde. Zorg voor zowel de zorgontvanger als zorgverle‐
ner. Het vergroten van de zorgmogelijkheden die ten koste gaan van de zorggevers zijn op langere
termijn onhaalbaar. Een voorbeeld hiervan is de wijze waarop er op dit moment met de huishoude‐
lijke zorg wordt omgegaan, door dit zo goedkoop mogelijk te willen aanbesteden.
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Barnes wil voornamelijk een concept van zorg, die de verwevenheid en het belang herkent van
beleidsgebieden die normaal buiten de scope van het woord ‘zorg’ blijven. Zo moet zorg bijvoorbeeld
als waarde en praktijk worden erkend in de wijze waarop de fysieke omgeving ontworpen en onder‐
houden wordt en in de manier waarop mensen in achterstandsgebieden benaderd worden. Door
zorg centraal te stellen als waarde op de diverse terreinen, kan de weerstand tegen zorg als waarde
afnemen. “Care is not separate form, or in competition with, justice as a core value for social policy.
But it needs to be named as a distinct value and practice, rather than being ignored and under‐
mined” (Barnes, 2012, p. 183).

7.9 Deelvraag: welke leerpunten en inzichten zijn er te halen uit de zorgethische
beschrijving van dagelijkse zorg door Marian Barnes (2012)?
De beschrijving van de zorgethiek door Marian Barnes geeft veel aanknopingspunten die meegeno‐
men kunnen worden bij het reflecteren op de Wmo‐nota’s zoals deze zijn gemaakt door de
gemeente Tilburg. Zorgethiek is een politieke ethiek, die huidige morele grenzen tussen o.a. het
politieke en het morele domein en het private en publieke domein ter discussie stelt.
Het is dus een basis om op een heel andere manier naar zorg te kijken dan tot op dit moment in de
Wmo‐nota’s heeft plaats gevonden.
Belangrijk daarvoor is de manier waarop Marian Barnes naar zorg kijkt en het uitsplitst in drie aparte
maar met elkaar in verband staande delen:
 zorg als morele principes;
 zorg als manier om relaties te conceptualiseren;
 zorg als een praktijk.
Deze drie perspectieven kunnen op de bestudeerde nota’s van de gemeente Tilburg gelegd worden
en daarmee handvatten bieden voor een definitie van zorg die nu niet aanwezig is deze nota’s.
Er is duidelijk naar voren gekomen dat vanuit de zorgethiek bezien de mens gezien wordt als een
relationeel wezen en zorg voorkomt binnen en vanuit de relaties die aangegaan worden. Dat geldt
niet alleen voor familieleden, maar ook voor vrienden, gemeenschappen en (fysieke) omgevingen. De
mensen en de relaties die zij aangaan vormen en worden gevormd door de normen en systemen
waarvan zij deel uitmaken en waarbinnen zij gevormd worden. Het staat allemaal met elkaar in
verbinding en beïnvloedt elkaar, zoals in de vele voorbeelden in dit hoofdstuk duidelijk is geworden.
Dit maakt zorg complex en rommelig. Rommelig in de zin van niet makkelijk te overzien, in te delen in
structuren, in te plannen of te behoeden voor onvoorziene gebeurtenissen, kortom er is niet gemak‐
kelijk orde in te scheppen.
Voor een beleidsmaker is het besef dat zorg complex en rommelig is erg belangrijk. De omgeving
waarin zij het beleid ontwikkelen staat niet los en op zichzelf en is daarmee ook een omgeving die
verbonden is en beïnvloed wordt. Dan is het ook nodig om alle perspectieven goed te kennen zodat
alle kennis benut kan worden. Want kennis is naast wetenschappelijke kennis, ook emotionele ken‐
nis. Goed zorgen begint dus al bij het maken van beleid, waarin beleid zo gemaakt moet worden, dat
het maken van beleid gezien kan worden als goed zorgen. Zorg wordt daarmee een centrale waarde,
die in het gehele proces wordt meegenomen.
Naast het gegeven dat zorg een centrale waarde moet zijn bij het maken van beleid, zijn er al concre‐
te punten duidelijk te benoemen wanneer het gaat om het maken van een goed beleid dat zorg
omvat. Belangrijke punten zijn onder andere;
 Zorg vindt altijd plaats binnen een relatie en kan erg complex zijn, omdat de relationaliteit
moet worden meegenomen.
 Om te kunnen beoordelen of er op een goede manier zorg gegeven wordt, dient altijd geke‐
ken te worden naar de context.
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Er is geen duidelijk onderscheid te maken tussen zorgontvangers en zorggevers. Dat is een
onderscheid gebaseerd op rollen van dat moment en houdt geen rekening met de complexi‐
teit in tijd en relatie.
Emotionele ervaring is een bron van kennis en een andere vorm van kennis die minimaal
even belangrijk is als rationele kennis.
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8 Conclusies en aanbevelingen
In de voorgaande hoofdstukken is er een verkenning uitgevoerd van de landelijke invoering van de
Wmo en de vertaling daarvan naar het beleid in de gemeente Tilburg. Aan de hand van Van Ewijk en
Hortulanus zijn deze ontwikkelingen voorzien van wetenschappelijke kanttekeningen over wat de
Wmo kan betekenen voor het maatschappelijk werk. Hierna is er gekeken wat er al gebeurd in en
bekend is over, community care in Groot‐Brittannië aan de hand van Stepney en Popple. Al laatste is
er een zorgethisch perspectief op zorg geschetst aan de hand van M. Barnes. In dit hoofdstuk wordt
dit allemaal samen gebracht en worden er conclusies aan verbonden.
De bijgestelde probleemstelling van dit onderzoek is als volgt:
De invoering van de Wmo en aanpalende transities zijn voor de gemeente Tilburg een complex
proces en geeft onduidelijkheid voor het maatschappelijk werk. Het is een fundamentele ver‐
andering, waarbij oude kaders worden losgelaten zonder dat er nieuwe kaders zijn. Dit geeft
voor alle partijen een zoektocht, die forse vragen oproept. Daarbij zijn duidelijk onderbouwde
kaders nodig, gebaseerd op vooronderstellingen die een basis bieden voor keuzes. Deze voor‐
onderstellingen lijken er niet te zijn. Door het bestuderen van de parallelle ontwikkeling in
Groot‐Brittannië kunnen daaruit leerpunten gehaald worden, alsmede kan door het bestude‐
ren van de zorgethiek helder worden welke mogelijke vooronderstellingen er zijn om te komen
tot goed beleid gedacht vanuit wat goede zorg is.
De bijbehorende vraagstelling is:
Op welke wijze wordt de Wmo vormgegeven in Tilburg, af te lezen aan de beleidsvoornemens
tot 2013 en welke aanvulling is daarop te geven vanuit de reeds bestaande wetenschappelijke
kennis die is opgedaan in o.a. kritisch‐analytische sociale ethiek, de zorgethiek en community
care in Groot‐Brittannië die van belang kan zijn voor een gemeentelijke gesubsidieerde instel‐
ling als het Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW) en welke zorgethische aspecten
kunnen daarbij aanwijzingen geven voor een beleid met waarborgen voor goede zorg?
In paragraaf 8.1 zal het eerste deel van deze centrale vraag beantwoord worden en in paragraaf 8.2
wordt duidelijk welke aanvullingen daarop te geven zijn aan de hand van de bestudeerde weten‐
schappelijke literatuur. Dit wordt gevolgd met een eindconclusie en aanbevelingen.

8.1 De wijze van invoering van de Wmo in gemeente Tilburg
Uit de wijze waarop de gemeente Tilburg de Wmo vorm geeft kan een aantal duidelijke conclusies
getrokken worden. Het is duidelijk dat de gemeente Tilburg met de ondersteuning en zorg voor de
burger, dichter wil aansluiten bij de burger en de zorg op kleinere schaal in de wijken wil organiseren.
Wijken moeten daarin bediend worden door wijkteams, waarin generalistische hulpverleners zitten,
die als eerste de eigen kracht van de burger en zijn netwerk mobiliseert. Dit team moet om dat te
bereiken, de verbinding leggen met een sterke maatschappelijke steunstructuur van informele en
formele netwerken en organisaties die in de wijk actief zijn (het maatschappelijk middenveld). Het
maatschappelijk werk wordt door de gemeente als belangrijke eerstelijns generalist gezien. Dit lijkt
dus een duidelijk beleid, maar de gemeente steekt op de Wmo in vanuit een denken in abstracties,
waarbij zij uitgaat van beelden die zij heeft over de burger en waarom deze zich inzet voor anderen
en over de wijk waarin deze woont. Er is geen onderliggende visie of vooronderstelling geformuleerd
over waarom burgers in de gemeente Tilburg voor elkaar zouden gaan zorgen of elkaar ondersteu‐
nen. Er is ook geen definitie van wat deze zorg nu daadwerkelijk inhoudt. Mede daardoor lijkt het
snel een kwestie van moeten te worden, waarbij het de vraag is of de burger dit wel zal gaan doen. In
de volgende paragrafen worden deze knelpunten verder uitgediept.
Geen definitie van zorg of vooronderstelling waarom gezorgd wordt
De gemeente Tilburg laat in haar nota’s achterwege om te definiëren wat zij nu ziet als zorg. Het lijkt
erop dat de gemeente in haar nota’s kiest voor het veel neutralere woord ondersteuning. Toch lukt
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het niet om het woord zorg volledig door ondersteuning te vervangen. Een paar treffende voorbeel‐
den hiervan uit de nota vitaliteit en veerkracht (Gemeente Tilburg, 2011a):
“Informele / vrijwillige zorg en ondersteuning krijgt een sterker accent” (p. 2).
“Dat kan bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk en mantelzorg” (p. 5).
“Ook zijn er vele mensen die voor een naaste zorgen die chronisch ziek is of beperkingen heeft” (p.8).
“En Tilburgers ondersteunen elkaar daarbij en zorgen voor elkaar” (p. 9).
“en verhelpen ze op eigen kracht of leveren zelf de nodige zorg” (p. 10).
De gemeente stelt bij deze formuleringen zelf ook dat ondersteuning niet hetzelfde is als zorg. Kort‐
om: er wordt minimaal ondersteuning en zorg gegeven. Maar wat er onder ondersteuning valt en
wat zorg is, maakt de gemeente nergens duidelijk. Het blijft dus gissen wat de gemeente exact tot
ondersteuning wil rekenen en wat zij tot zorg bestempelt. Toch is deze vage definitie wel datgene
wat de burger moet gaan doen voor zijn naasten, familie en medeburgers. Mag er zomaar vanuit
gegaan worden dat de burger dan weet wat de bedoeling is? Dat is een vraag.
Maar de gemeente formuleert ook nergens een visie of vooronderstelling waaróm mensen elkaar
ondersteunen en voor elkaar zorgen. Zoals eerder gesteld lijkt het erop dat de gemeente Tilburg er
vanuit gaat dat mensen dit als vanzelfsprekend voor elkaar doen. De gemeente zelf definieert het als
volgt in haar nota Vitaliteit en veerkracht (2011a):
De kermis en het carnaval laten zien wat onze aard is; “sociaal, robuust en gezellig”.
In het coalitieakkoord hebben we de Tilburgers zo getypeerd. Als burgers die verantwoorde‐
lijkheid (kunnen) nemen voor zichzelf en voor elkaar. En daardoor het samenleven in de stad
de moeite waard maken. Als burgers die mee kunnen doen aan de samenleving en elkaar
daarbij ondersteunen. Die visie op Tilburgers ligt aan de basis van dit meerjarenbeleidskader
Maatschappelijke Ondersteuning.
De gemeente gaat er dus vanuit dat het in de aard van de burger (weer de burger) in Tilburg zit dat
hij sociaal is en de burgers daarom ook de verantwoordelijkheid voor zichzelf en elkaar kunnen
nemen. Opmerkelijk is dan wel dat de gemeente het woord ‘kunnen’ tussen haakjes zet. Wellicht is
dit een teken dat er toch iets minder vertrouwen is dat de burger het ook gaat doen? Want als er
geen vooronderstelling of visie is waarom burgers voor elkaar gaan zorgen, is het lastig om als ge‐
meente te weten hoe dit gestimuleerd moet worden en/of dat er omstandigheden te creëren zijn die
deze onderlinge zorg bevordert.
Een kwestie van moeten
Het niet weten wat zorg is en waarom burgers voor elkaar zorgen, zorgt ervoor dat de gemeente erg
weinig handvatten heeft om onderlinge zorg te stimuleren. De enige onderbouwing die wel helder en
duidelijk is, is de onderbouwing dat anders de kosten te hoog worden. Daarmee kan de gemeente als
basis voor zorg alleen stellen dat burgers dit zorgen voor zichzelf en anderen moeten doen. Een
opdracht zonder onderbouwing, maar puur om kosten te besparen. Dit ligt natuurlijk erg gevoelig,
overheid en gemeente zullen dat niet rechtstreeks in hun nota’s schrijven. Op een aantal plaatsen
komt dit echter toch duidelijk naar voren. Onderstaande voorbeelden komen uit de nota Vitaliteit en
veerkracht (2011a), specifiek het hoofdstuk “De Tilburgse visie op de Wmo”.
“Uiteraard moet iedereen zoveel mogelijk zelfredzaam zijn” (p. 9).
“Maatschappelijke ondersteuning zal daarmee ‐ veel meer dan voorheen ‐ aanvullend zijn op wat de
burger zelf kan en moet doen, voor zichzelf en voor anderen “ (p. 10).
Kortom de burger moet voor zichzelf en voor anderen zorgen. Dit neigt sterk naar een plicht als
burger om voor je medeburger te zorgen. Maar dat staat zo niet in de stukken en het lijkt erop dat de
overheid en de gemeente Tilburg deze vraag uit de weg gaat door de burgers geen plicht op te leg‐
gen die vastligt in op papier in nota’s. Maar feitelijk doet ze dat wel door ze toegang tot zorg of
voorzieningen te ontzeggen als er voorliggende voorzieningen zijn. (Van Houten, 2005). Want pas
“Indien mogelijkheden van onderlinge hulp in het eigen netwerk aantoonbaar te kort schieten is in
principe ondersteuning mogelijk “ (gemeente Tilburg, 2011a). Dit tekortschieten wordt bepaald door
de gemeente en haar professionele instellingen die het beleid uitvoeren. Als de gemeente dus be‐
paalt dat een partner bepaalde zorg zou moeten kunnen verlenen en de zorgvrager in kwestie niet
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kan aantonen dat dit een onmogelijkheid is, wordt feitelijk de partner verplicht om deze zorg wel te
leveren, zonder te stellen dat dit een plicht is.
Uitgaan van abstracties
In haar nota’s die voor deze thesis zijn bestudeerd, spreekt de gemeente erg over ‘de burger’ en ‘de
wijk’. Daarbij wordt er geen onderscheid gemaakt over wie deze burger nu is en welke diversiteit er
is tussen burgers en wijken. Dat is op zijn minst opmerkelijk, want ook de samenstelling in Tilburg is
erg divers. Een snelle blik op een gemeentelijke folder Tilburg in cijfers41 laat al zien dat er de nodige
culturele verschillen zijn; meer dan 23% is van buitenlandse herkomst, de verschillen in onderlinge
grootte van stadsdelen zijn groot en er zijn ook verschillen in het aantal meters winkelruimte per
wijk. Iets dieper in de cijfers duiken via de stadsmonitor van Tilburg42 leert al dat er meer eenper‐
soonshuishoudens (41.225) zijn dan meerpersoonshuishoudens met kinderen (26.350). Allemaal
verschillen die direct van invloed zijn op de mogelijkheden voor en van zorg. Het is nogal een verschil
of iemand een partner heeft en de winkels om de hoek, of dat iemand een alleenstaande is zonder
winkels in de buurt. In deze stadsmonitor is het ook mogelijk om verschillen op buurtniveau te bekij‐
ken, waar snel zichtbaar wordt dat elke buurt nogal verschilt in samenstelling. Deze verschillen
hebben ook invloed op de mogelijkheden van onderlinge ondersteuning én zorg. Toch lijkt voor de
gemeente Tilburg deze kennis geen reden te zijn om daarmee in haar beleidsvoornemens al rekening
te houden. De term maatwerk wordt wel benoemd, maar dat weerhoudt de gemeente er niet van
om toch een sterk raamwerk neer te leggen waaraan de Wmo uitvoering moet gaan voldoen. Het
lijkt alsof maatwerk dan alleen mogelijk is als het in het raamwerk van de gemeente en haar Wmo‐
beleid past. De vraag is in hoeverre het dan nog maatwerk te noemen is.
Gevolgen voor het maatschappelijk werk
De rol die de gemeente Tilburg voor het maatschappelijk werk ziet als het gaat om een generalisti‐
sche frontlijn, is iets dat ondersteund wordt door de beschrijving van Van Ewijk in hoofdstuk 4.
Generalisten zijn vooral in staat om te zorgen voor de afstemming tussen de burger en zijn omgeving,
waarbij ze oog behoudt voor de complexiteit en zonder de werkelijkheid uit elkaar te halen tot losse
onderdelen. In de positie die het maatschappelijk werk krijgt in de Wmo nota’s van de gemeente, ligt
een erkenning voor de rol van het maatschappelijk werk in het versterken van de zelfredzaamheid
van de burger. Wel moet het maatschappelijk werk opletten dat zij niet gebruikt gaat worden om het
moeten van zelfredzaamheid te gaan controleren of zelfs te sanctioneren. De positie van tough love
(paragraaf 6.2) dient vermeden te worden en de positie van het maatschappelijk werk vraagt ook
vrijheid van handelen om echt maatwerk te leveren. Maatwerk dat slechts kan bestaan aan de hand
van de opties die de gemeente Tilburg vooraf gedefinieerd heeft, kan geen maatwerk zijn.

8.2 Mogelijke aanvullingen op het beleid bezien vanuit de wetenschappelijke
literatuur
In de bestudeerde literatuur zijn er antwoorden te vinden om de bovenstaande knelpunten weg te
nemen en kunnen daarmee handreikingen zijn om het beleid te verbeteren.
Definitie van zorg en een grondslag voor zorg
Indien de gemeente wil dat mensen meer voor elkaar zorgen, zal zij als eerste dienen te definiëren
wat zij onder zorg verstaat. Wat is zorg en waarom is dat belangrijk ? Dit kan zij alleen naar haar
burgers uitdragen wanneer zij zelf duidelijk voor ogen heeft wat zorg is en waarom het belangrijk is.
Dat een definitie van zorg lastig is, is gebleken uit het bestuderen van Care in everyday life (Barnes,
2012). Dat wil niet zeggen dat het niet mogelijk zou zijn een werkbare definitie voor de Wmo in
Tilburg te ontwikkelen. De brede definitie van Tronto zoals beschreven door M. Barnes is dusdanig
41
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breed dat het voor de gemeente Tilburg in dat opzicht lastig te hanteren is. Zoals juist betoogd door
de zorgethiek, moet de positie van de gemeente Tilburg ook zo bekeken worden. De gemeente is
ingebed in een landelijk beleid en heeft te maken met de landelijke opdracht. Een fundamentele
verandering zoals Tronto die beschrijft, waarbij zorg echt centraal wordt gesteld en de grenzen
tussen zorg, moraliteit en politiek geslecht worden, is een maatschappelijke verandering die wellicht
zelfs op Europees niveau ingezet moet worden. Een land of gemeente die deze stap alleen neemt,
zou te maken kunnen krijgen met een (te) grote maatschappelijke druk op haar sociale voorzieningen
vanuit andere landen of gemeenten. In de Wmo zelf heeft de landelijke overheid geen grondslag of
vooronderstelling van zorg gedefinieerd, dus daaraan kan de gemeente Tilburg niets ontlenen.
Daarmee is niet gezegd dat de definitie van Tronto in zijn geheel onbruikbaar is voor de gemeente
Tilburg. De kanttekening dat wat de gemeente Tilburg alleen en zelfstandig kan slechts beperkt is, is
belangrijk om mee te nemen in een lokale definitie van zorg.
Als uitgangspunt voor zorg kan ook gekeken worden naar de driedeling zoals Barnes deze maakt:
 zorg als morele principes, een set waarden, die een denkkader geven over wat er nodig is
voor het welzijn, opbloeien en overleven van mensen;
 zorg als manier om relaties te conceptualiseren;
 zorg als een praktijk.
Vanuit de zorgethiek zoals beschreven door Barnes is duidelijk geworden dat de mens in essentie een
relationeel wezen is. Het zorgen als handeling, als praktijk, gebeurt in de optiek van Barnes altijd
binnen een relatie, een relatie die er bestaat tussen de zorggever en de zorgontvanger. Barnes heeft
daarbij aangetoond dat wie de zorgontvanger is en wie de zorggever, zeker geen vaststaand gegeven
is. Elk mens heeft in zijn leven zorg nodig en is kwetsbaar en elk mens kan op zijn of haar manier
zorggeven aan een ander. Het eerste element dat meegenomen moet worden is dat zorg iets is wat
gebeurt binnen een relatie.
Daarbij moet zorg gericht zijn op wat er nodig is voor het welzijn, opbloeien en overleven van men‐
sen. Slechte vormen van zorg zijn daarmee dus juist geen zorg. Niet alles wat zorg genoemd wordt, is
daarmee ook zorg. Barnes geeft daar een duidelijk voorbeeld van:
A nursing assistant who shouts at an elderly person who cannot feed herself or who has
soiled herself because of her pleas for assistance to use the toilet have been ignored, cannot
in any way be considered to be doing care, in spite of being employed as a care worker.
(Barnes, 2012, p. 8)
Ze stelt zelfs dat slechte zorg een paradox is: “Indeed, it could be argued that ‘bad care’ is an oxymo‐
ron. Care as normative concept that can only exist through practises embodying the values and moral
principles of care is, by definition, ‘good’”(Barnes, 2012, p. 7).
Een mogelijke definitie van zorg
Een mogelijke definitie voor de gemeente Tilburg als definitie voor de Wmo kan er dan als volgt uit
zien:
Zorg is op elkaar afgestemd handelen binnen een betrekking, gericht op het verbeteren van het
welzijn van, opbloeien van of laten overleven van alle betrokkenen in deze betrekking.
Hierbij wordt geleund op de definitie van zorg zoals gegeven door Annelies van de Heijst (2005, p.
66).
Met deze definitie zijn nog lang niet alle problemen opgelost. Zo zijn er direct twee pijnpunten die bij
deze definitie naar boven komen. De eerste is dat hiermee zorg maar zeer beperkt als waarde cen‐
traal wordt gezet. Natuurlijk kan geargumenteerd worden dat alle Tilburgers in elk geval als Tilburger
op elkaar betrekking hebben en dus naar elkaar moeten handelen ter verbetering van welzijn, maar
het is maar zeer de vraag of de Tilburger dat ook zo voelt. Staat dan zorg wel voldoende als waarde
centraal? Is het dan duidelijk dat het maken van beleid ook een betrekking is, die met zorg gedaan
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moet worden? Een ander argument tegen deze definitie is dat er geen aandacht is voor inherente
kwetsbaarheid van mensen.
Aan de andere kant geeft deze definitie voldoende ruimte om daar alle vormen van onderlinge zorg
en ondersteuning die burgers elkaar geven en die professionals aan burgers geven zoals beschreven
in de nota’s van Tilburg in onder te brengen. De gemeente hoeft daarbij niet bang te zijn dat zorgen,
betuttelen wordt. Dat is immers eerder beschermen en niet gericht op het verbeteren en opbloeien
van degene die deze betutteling ontvangt.
Caring seems to involve taking the concerns and needs of others as the basis for action. Pro‐
tection presumes the bad intentions and harm that the other is likely to bring to bear against
the self of group and to require a response to that potential harm. (Tronto zoals aangehaald
door Barnes, 2012, p. 8)
Het enigszins geforceerde gebruik van een term als ’ondersteuning’ die door ‘mantelzorgers’ gegeven
wordt is daarmee overbodig geworden.
De definitie geeft ook ruimte aan de onderlinge relationaliteit die er bestaat tussen alle betrokken.
Zo moet het handelen gericht zijn op het welzijn en opbloeien van alle betrokkenen en niet alleen
van degene die de zorg ontvangt. Dit geeft erkenning aan de wederkerigheid die er in een zorgrelatie
dient te bestaan. Daarnaast, maar niet in de laatste plaats, is de definitie kort en eenvoudig. Hij is
begrijpelijk uit te dragen in een visie die aansluit bij de oproep van meedoen die de Wmo uitdraagt.
Meedoen is namelijk in een betrekking gaan staan met anderen. Dit maakt dat deze definitie van zorg
bruikbaar kan zijn als grondlegger voor het Wmo‐beleid in Tilburg.
Grondslag voor zorg
Hoewel nog weinig expliciet, geeft de definitie al aan vanuit welke basis mensen voor elkaar gaan
zorgen. Dat is de betrekking waarin ze tot elkaar staan, de relationaliteit. Binnen de betrekking wor‐
den noden gezien en op basis van het voelen van de verantwoordelijkheid om die situatie niet te
laten bestaan, zal de ander gaan handelen. Als de gemeente wil dat mensen meer voor elkaar gaan
zorgen, zal ze er dus voor moeten zorgen dat mensen meer in betrekking komen te staan tot elkaar.
Door aan deze betrekkingen en onderlinge relaties te gaan bouwen zal onderlinge zorg geen kwestie
van moeten meer zijn, maar iets dat op een andere wijze zal ontstaan omdat mensen voor elkaar en
voor omgevingen zorgen als ze met elkaar in betrekking zijn, zoals gezien is in hoofdstuk 7.
In deze definitie van zorg en de grondslag voor zorg past de kennis zoals opgedaan uit de andere
bestudeerde literatuur. Dit is vooral te zien wanneer er gekeken wordt naar de abstracties die de
gemeente Tilburg gebruikt en vooral de abstractie van de wijk.
De wijk als gemeenschap
Zoals al eerder is opgemerkt, hangt de gemeente Tilburg erg aan de wijk, die gebruikt wordt als
beleidsconstruct voor de inrichting van zorg op wijkniveau. Zelfs bezien vanuit de eerder gestelde
zorgdefinitie en de kennis over de grondslag van zorg uit de zorgethiek is dit in essentie geen ver‐
keerde keuze. Een wijk kan kleinschalig zijn en overzichtelijk, wat het voor mensen gemakkelijk
maakt om in verbinding te gaan staan met een wijk en daarmee samen een gemeenschap te vormen.
Het kernwoord is echter dat dit kan, maar dat het zeker geen vanzelfsprekendheid is dat een wijk een
gemeenschap vormt. Terwijl het er nu op lijkt dat de gemeente daar wel vanuit gaat, in de wijze
waarop zij de wijk definieert en vaststelt.
Bij de bestudeerde auteurs (Van Ewijk, 2010. Hortulanus, 2011a. Stepney & Popple, 2008) is de
erkenning te vinden, dat de huidige samenleving veel complexer geworden is. Daarmee kan dus niet
zomaar gesteld worden dat een wijk een gemeenschap vormt. Zeker in Tilburg is er een grote diversi‐
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teit tussen de verschillende wijken. Een voorbeeld van een beschrijving daarvan is te vinden in Til‐
burg doorgezaagd van de Wiardi Beckman Stichting (2006)43:
Tilburg is een tijdens de industriële revolutie aan elkaar gegroeide verzameling dorpen. Nog
altijd is het geen eenvormige stad, maar een nauwelijks in elkaar overlopend cluster wijken.
Typische achterstandswijken als Broekhoven en de Kruidenbuurt, met problemen als (jeugd‐
)werkloosheid en criminaliteit, liggen mijlenver van een blanke slaapwijk als de Reeshof, waar
jonge, bemiddelde gezinnen achter de voordeur hun eigen sores kennen.
Het kan en mag dus geen automatisme zijn om te denken dat een wijk als de Reeshof, waar voorna‐
melijk burgers wonen die daar alleen ‘slapen’ en daarbij voor de rest vooral gericht zijn op leven
buiten de wijk, die bestaat uit 42.000 inwoners, een gemeenschap vormt. Daarmee wordt niet ge‐
zegd dat een wijk geen gemeenschap kan vormen als er wordt aangesloten bij de beleving van de
personen die er wonen. Dat vraagt wel een beleid van de gemeente om te zorgen voor wijken. Uit‐
gaande van de eerdere definitie van zorg moet de gemeente dan afstemmen op die wijk en daarmee
op de burgers die er wonen. Dat betekent ook dat zorg een plaats moet krijgen in veel breder sociaal
beleid naar de wijk toe. In het ontwerpen, beheren en onderhouden van een wijk (of buurt) dient
dan rekening gehouden te worden met de betrekking die bewoners op hun wijk/buurt hebben en
hierin dienen de bewoners een duidelijke stem te krijgen, zoals beschreven in paragraaf 7.6. Dan kan
een wijk het verbindende element worden waar de gemeente naar zoekt.
De wijk en nieuwe collectieven opzoeken
Het op die manier gaan opbouwen van wijken, naar wijken waarin gebouwd kan worden aan relaties
zodat de wijk de kern gemeenschap kan gaan vormen, is van belang om te doen. Dat is echter een
langdurig en complex proces terwijl de Wmo niet op zich laat wachten. Daarnaast is het de vraag de
wijk überhaupt haar positie als belangrijkste factor in bouwen van een gemeenschap houdt of weer
kan krijgen gezien alle veranderingen die plaats vinden in de wijze waarop mensen zich mobiliseren
of onderling contact hebben.
De sleutel voor de oplossing van dit vraagstuk ligt ook opgesloten in de definitie. Daarin gaat het om
het zorgen door af te stemmen. De gemeente zal bij het ontwikkelen van haar beleid moeten gaan
afstemmen op de burgers, tenminste als zij een beleid wil creëren dat zorgzaam is. Daarvoor kan zij
als start uitgaan van de huidige wijkindeling die zij geconstrueerd heeft, maar daarna zal ze moeten
verdergaan. In het begin draait het dus vooral om het afstemmen in de definitie van zoeken. Op een
bepaalde manier heeft de gemeente daar wel een start mee gemaakt, zoals met de wijktoets44. Dit is
echter vaak zoeken op een eenzijdig bevragende manier, gericht op problemen in een afgebakend en
vooraf bepaald gebied. Dat is onvoldoende. De gemeente moet juist in dialoogvorm op zoek naar wat
mensen als ‘hun wijk’ ervaren en wat zij beleven als ‘hun wijk’. Waarmee voelen zij zich verbonden
en waartoe vinden zij dat zij behoren? Waar zijn zij op gericht? Dit moet los van de grenzen die zijn
gedefinieerd door systemen als postcodegebieden en andere indelingen. En waarom ervaren zij dat
op die manier? Welke common goods ervaren zij daarbij? Common goods zijn die zaken of aspecten
die de gehele gemeenschap ten goede komen en mensen ook als zodanig ervaren. Deze common
goods zijn vaak verbindende elementen voor een wijk of gemeenschap en kunnen op die manier ook
worden ingezet. Deze elementen kunnen op hun beurt aanwijzingen geven voor andere vormen van
gemeenschap die bestaan in een wijk of stad.
Bij het aangaan van de dialoog moet er scherp gelet worden op andere gemeenschappen die door
bewoners geconstrueerd zijn die niet samen hoeven te vallen met een wijk zoals die gedefinieerd is
door gemeentelijk beleid. Het was al duidelijk dat mensen op vele andere manieren gemeenschap‐
pen aangaan en ook aan internetgemeenschappen kunnen mensen ondersteuning en zorg ontlenen.
43
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(Barnes, 2012, p. 120). Uitgaande van de mogelijke definitie van zorg zoals gegeven, kunnen al deze
betrekkingen zorg opleveren die bijdragen aan het doel van de Wmo die neerkomt op meer gemeen‐
schappelijke zorg voor elkaar. Het is dus aan de gemeente om deze collectieven en gemeenschappen
mede op te sporen en in te zetten c.q. daarvoor te zorgen (conform de voorlopige definitie) zodat
deze gemeenschappen op hun beurt een bron van onderlinge zorg kunnen zijn.
Wijze van dialoog
Zoals gesteld is het noodzakelijk om middels dialoog af te stemmen op de wijk of andere nieuwe
collectieven c.q. gemeenschappen die er zijn in Tilburg. Deze dialoog dient op zorgzame wijze plaats
te vinden. Dat betekent dat de dialoog moet openstaan voor alle burgers van de gemeente Tilburg,
hetgeen creatieve manieren van inspraak vraagt. De dialoog kan en mag niet beperkt worden door
het systeem dat gekozen wordt om de dialoog te voeren. Aan de hand van Barnes kan betoogd
worden dat in deze dialoog ruimte moet zijn voor zowel rationele kennis als emotionele kennis
(paragraaf 7.7). Wellicht moet daarom gekozen worden voor vele verschillende vormen van dialoog
om al deze kennis te bundelen, waarbij extra creativiteit aan de dag gelegd zal moeten worden om in
dialoog te komen met kwetsbare zorgontvangers als mensen met een beperking of psychiatrische
aandoening. Zowel Barnes (paragraaf 7.8) als Stepney & Popple (paragraaf 6.2) benadrukken de
verwevenheid met andere beleidsterreinen en betogen dat zorg in de gemeenschap niet succesvol
kan zijn zonder de gemeenschap hier direct bij te betrekken, in uitvoering en in beleid. De dialoog
mag daarom niet op dat punt beperkt worden, maar dient in de volle breedte gevoerd te worden,
met erkenning voor de verwevenheid met de andere beleidsgebieden.
Samensturing
Deze wijze van met elkaar in dialoog zijn, binnen gemeenschappen die voortdurend in beweging zijn
en met elkaar in interactie staan, stelt zijn eisen aan de wijze van opdrachtverlening voor zorg. Het
kan dus niet zo zijn dat de gemeente zelf alles bepaalt of dat er vooral verwezen wordt naar zelfstu‐
ring, die het in zijn eigen kring moet oplossen. In dialoog (afstemming) zal dus bepaald moeten
worden wat de doelen zijn, hoe daaraan gewerkt kan worden en op welke manier. Daartoe geeft
Hortulanus (2011) de nodige handvatten. Met zijn meervoudigheid en ambivalentie geeft hij de
instrumenten om deze wijze van sturing vorm te geven, waarmee recht te doen is aan de diverse
perspectieven van alle betrokkenen. De mogelijke definitie van zorg geeft daar ruimte voor, omdat
het moet bijdragen aan welzijn en bloei van alle betrokkenen. Dit past ook bij de lessen van het
onderzoek door Stepney & Popple (paragraaf 6.2); lokale partners mogen niet allen gezien worden
als uitvoerders van beleid, maar zijn medeontwikkelaars van beleid (met die kanttekening dat in de
Wmo burgers ook uitvoerders zijn) en de professional moet zich vooral open stellen voor de lokale
situatie, in plaats van af te gaan op landelijke richtlijnen.

8.3 Eindconclusie
De vraagstelling van het onderzoek had voornamelijk betrekking op de vraag of bestaande weten‐
schappelijke literatuur een aanvulling kon geven op het huidige Wmo beleidsvoornemen van de
gemeente Tilburg en daarmee handvatten creëert voor een instelling als het IMW in Tilburg voor de
uitvoering van haar werk om zo goede zorg te kunnen leveren.
Zoals uit de voorgaande paragrafen is gebleken dat het antwoord daarop bevestigend is. Marian
Barnes geeft vanuit de zorgethiek overtuigende argumenten om uit te gaan van een relationeel
mensbeeld en het belang om zorg centraal te stellen als waarde in een veel breder lokaal beleid. Dit
om te komen tot een beleid dat leidt tot een zorgzame gemeenschap waarin mensen mee kunnen
doen, zoals de Wmo beoogt. Het is dan van belang om van onderuit te gaan zoeken wat daarin goed
is en wat versterkt moet worden en waarbij alle kennis in ogenschouw genomen wordt. Dit geldt
voor zowel de rationele kennis als de emotionele kennis. Dat geeft tevens aanwijzingen over de wijze
waarop de afstemming met de burger gezocht moet worden door de gemeente. Stepney & Popple
dragen, gebaseerd op hun bestudering van de praktijk in Groot‐Brittannië, ervaringen aan die daarbij
aansluiten. Zij komen daarmee tot de aanbeveling van de werkwijze critical community based social
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work. Zij stellen ook dat community care niet kan slagen zonder het actief betrekken van de lokale
partners en het inbedden van zorg in een breder beleid. Ze laten verder zien dat er een risico bestaat
om vanuit bestaande concepten te denken omdat deze vaak een construct zijn, zoals het beleidscon‐
struct van een wijk, welke dit niet hoeft aan te sluiten bij de beleving van de mensen die in deze tot
gemeenschap gebombardeerde wijken wonen. Hortulanus geeft daarbij aanwijzingen hoe er geko‐
men kan worden tot een sturings‐ en verantwoordingsmodel dat recht kan doen aan alle
verschillende perspectieven die er ontstaan door de veelvoud aan deelnemers. Er moet immers
ruimte zijn voor ambivalentie die al deze verschillende perspectieven opleveren. Beleid moet ook
rekening houden met deze ambivalenties, wil het succesvol kunnen zijn. Vanuit Van Ewijk is op te
maken dat gezien deze ontwikkeling het logisch is dat het maatschappelijk werk hierin een belangrij‐
ke rol kan spelen. Mits ze haar vergaande specialisering en het gericht zijn op aandoeningen loslaat
en zich weer richt op de kern van haar beroep; activatie en inbedding. In dat geval is zij een natuurlij‐
ke partner om de Wmo, voorzien van bovengenoemde inzichten, te verwezenlijken.

8.4 Aanbevelingen
Op 11 februari 201445 heeft de gemeente Tilburg besloten dat de uitvoering van de frontlijn mede
dient te gebeuren door het Instituut voor Maatschappelijk Werk en de GGD. Hoewel dit besluit ver
na de realisatie van de bestudeerde nota’s en tijdens het schrijven van deze thesis genomen is,
richten de aanbevelingen zich op de uitvoering van deze frontlijn door het IMW. Op dat punt heeft
de werkelijkheid deze thesis ingehaald . De aanbevelingen kunnen voor het IMW handvatten geven
om haar werk in de frontlijn vorm te geven in het komende jaar van de uitvoering. De vijf belangrijk‐
ste aanbevelingen zijn:
1) Stel een definitie van zorg vast, die onderbouwing geeft voor een grondslag van zorg die geba‐
seerd is op relationaliteit.
Het hebben van een dergelijke definitie is noodzakelijk om een goed kader te kunnen definiëren met
de opdracht waaraan gewerkt moet worden. Via tough love burgers bewegen tot onderlinge zorg,
kan geen goede zorg opleveren. De kennis vanuit de zorgethiek dat zorg plaats vindt binnen een
relatie geeft meer handvatten om de bereidheid tot onderlinge zorg te vergroten.
2) Ga op zoek naar nieuwe collectieven.
Ervan uitgaand dat zorg voortkomt uit een vorm van relationaliteit en met de kennis dat de samenle‐
ving complexer is geworden en meer in beweging, is het nodig om te zoeken naar nieuwe
collectieven waarbinnen mensen gemeenschappen vormen. Deze moeten samen met de wijk wor‐
den ingezet om onderlinge zorg te mobiliseren.
3) Zoek de dialoog met de wijk en nieuwe collectieven.
Om te weten wat er in de wijk als gemeenschap en de nieuwe collectieven als gemeenschap speelt is
het nodig om daarmee een goede dialoog aan te gaan. Allen dan is het mogelijk om goed voor deze
gemeenschappen en collectieven te zorgen zodat zij kunnen bijdragen aan het welzijn en laten op‐
bloeien van haar deelnemers. Het van bovenaf bedenken wat nodig is, is geen zorgen. Zorgen kan
alleen in afstemming met deze gemeenschappen. De dialoog moet toegankelijk zijn voor iedereen en
zowel rationele als emotionele elementen bevatten.
4) Durf te gaan voor meervoudig opdrachtgeverschap.
Op deze manier zorgen en interveniëren is geen exacte wetenschap. De dialoog en afstemming
resulteert vaak in tegenstrijdige perspectieven, doelen en belangen. Ga deze niet uit de weg, maar
koester deze ambivalenties. Deze ambivalenties geven aanwijzingen over wat er nodig is en dit kan
resulteren in een diversiteit aan opdrachten en opdrachtgevers. Burgers, nieuwe collectieven en
45
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collega‐instellingen zijn daarbij net zo goed opdrachtgever voor wat nodig is, als dat de gemeente dat
als belangrijkste subsidient is. Verantwoording zal daarbij ook anders moeten zijn als het verant‐
woorden van de productie voor de subsidie naar de gemeente, maar zal een manier moeten
bevatten om aan alle opdrachtgevers een vorm van verantwoording af te leggen.
5) Neem de rol van brede professional en zorg voor activatie en inbedding.
Neem het advies van Van Ewijk ter harte. Het maatschappelijk werk is van oudsher een beroep dat
zich richt op de betrekkingen die mensen hebben met hun omgeving. Juist in deze complexe maat‐
schappij, de vermaatschappelijking van de zorg en de door de overheid gewenst
participatiemaatschappij, worden er hoge eisen gesteld aan de sociale omgang en het aangaan van
betrekkingen. Het kan zijn dat burgers op het punt van de sociale omgang en hun betrekking met de
omgeving ondersteuning nodig hebben. Dan past niet een beleid van specialisatie en ontkoppeling,
maar juist het werken vanuit den met de gehele complexiteit en binnen deze complexiteit vaststellen
wat er nodig is aan zorg.
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Geraadpleegde websites
Voor de wetgeving WMO en overheidsinformatie
http://www.invoeringwmo.nl
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-Wmo
http://www.st-ab.nl/wetWmomvt.htm
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning
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Voor de nota’s van de gemeente Tilburg, de Wmo-adviesraad Tilburg en cijfers materiaal
http://bis.tilburg.nl
http://tilburg.notudoc.nl
http://tilburg-stadsmonitor.buurtmonitor.nl/
http://www.Wmoadviesraadtilburg.nl/advies/meerjarenbeleidskaderWmo20082011.pdf
http://www.tilburg.nl/fileadmin/files/stad-bestuur/stad/folder-tilburg-in-cijfers-2013
Overige websites
http://ethicsofcare.org/joan-tronto-caring-democracy-markets-equality-and-justice/
http://www.parkinson-vereniging.nl/files/6213/5513/5585/Wmokaart_1.pdf
http://www.bd.nl/regio/tilburg-en-omgeving/tilburg/tilburg-investeert-in-focuswijken-1.416990
http://www.cg-raad.nl/docs_en_pdfs/Wmo/2010-Brochure_KantelingA4-2.pdf
http://www.kcwz.nl/doc/bijeenkomsten/Evelien_Tonkens_Lokale_kracht_05092012.pdf
http://www.mogroep.nl
http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/functioneren-en-kwaliteit-van-leven/kwaliteit-vanleven/wat-is-kwaliteit-van-leven-en-hoe-wordt-het-gemeten/
http://www.oost.amsterdam.nl/publish/pages/359881/112416-oost-kadernota.pdf
http://oud.wbs.nl/uploads/publicaties/tilburg_doorgezaagd.pdf
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10 Bijlage 1: Meervoudig handelen bij opdrachtverlening, professionele impact en analyse
Type professionele dienst‐
verlening

Zwaartepunt van legitime‐
ring

Zwaartepunt van sturing

Aard opdrachtverlening van
lokale overheid

Enkelvoudige inviduele
dienstverlening

Effectiviteit via doeltref‐
fendheid en doelmatigheid

 sturing via de markt
 planmatig werken

Complexe individuele
hulpverlening

Effectiviteit via passendheid
en aanvaardbaarheid

 sturing via professionele
deskundigheid
 situationeel en normatief
werken

Collectieve dienstverlening

Effectiviteit via passendheid
en haalbaarheid

 sturing van overheid en/of
burgerinitiatief/zelfsturing
 coöperatief en situationeel
werken

 individuele preventieve
dienstverlening
 collectieve preventieve
dienstverlening

Effectiviteit via plausibiliteit

Sturing via professionele
deskundigheid of via burger‐
initiatief/zelfsturing

 bepalende opdrachtverle‐
ner met
doorzettingsmacht
 output volgens contract op
basis van aanbesteding
 kaderstellende opdracht‐
verlener
 inputafspraken rond het
interventieproces en de
samenwerking van profes‐
sionele actoren
 belangenafwegende en/of
faciliterende opdrachtver‐
lener
 outputafspraken rond
samenwerking met en
inzet van bewoners
 randvoorwaarden bewa‐
kende opdrachtverlener
 inputafspraken via werk‐
proces

(Overgenomen van Ambivalenties in het sociale domein, Hortulanus, 2011a, pp. 32‐33)
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Aard verantwoording van
professionele maatschappe‐
lijke organisatie
 output volgens contract
 professionele kacht via
overdraagbare methodiek

Criteria voor beoordeling
resultaat en impact

 protocol voor kwaliteit
werkwijze en samenwer‐
king
 professionele kracht via
capaciteit tot aansluiten

 combinatie van ervaren
baat en professioneel
oordeel
 feiten zijn waarderingen

 co‐productie afspraken
 proffesionele kracht via
capaciteit in verbinden en
faciliteren

 Combinatie van het
realiseren van politiek‐
bestuurlijke beleidsdoelen
en maatschappelijke
beeldvorming.
 feiten zijn waarderingen
 combinatie van dienstver‐
lening als “een waarde in
zichzelf” en een lange
termijn evaluatie naar
individuele baat en maat‐
schappelijke impact.
 feiten zijn interventie
strategieën.

 actoren discours
 professionele kracht via
overtuigende argumenten

 evidence‐based resultaten
 feiten zijn objectieve
indicatoren

