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“If it is true that there is always more than one way of construing a text, it is not true that
all interpretations are equal” – Paul Ricœur (1974, p. 97)

Voorwoord
Sinds mijn studie tot maatschappelijk werker heb ik vaak gemengde gevoelens gehad
over zelfredzaamheid als graadmeter voor goede zorg en burgerschap. Zelfredzaamheid
wordt gezien als iets vanzelfsprekends, maar geldt dat wel voor iedereen? Immers is niet
iedereen fysiek of mentaal sterk genoeg om zijn of haar leven volledig zelfstandig
invulling te geven. Ik vraag mij daarom af of zelfredzaamheid wel een passend en
haalbaar uitgangspunt is voor goede Wmo-zorg. Deze gedachte vormde voor mij de
motivatie om mijn masterthesis Zorgethiek en Beleid op dit onderwerp te richten.
Deze thesis had ik niet kunnen schrijven zonder de betrokkenheid, enthousiasme,
constructieve feedback en bemoediging van dr. Alistair Niemeijer, mijn thesisbegeleider.
Ook dr. Pieter Dronkers en prof. dr. Carlo Leget ben ik dankbaar voor hun feedback en
aanzet tot nadere verdieping. In het bijzonder wil ik mijn vrouw Evelien bedanken voor

haar engelengeduld, liefde en betrokkenheid tijdens mijn pre- en masterstudie. Tot slot
dank ik alle docenten en medestudenten van de Universteit voor Humanistiek. Ondanks
de laatste maanden waarin COVID-19 ons op afstand plaatsen, wisten we contact te
houden en ideeën uit te wisselen.
Tijdens mijn thesisonderzoek ben ik van baan gewisseld en nu zelf actief als
beleidsadviseur Maatschappelijke ondersteuning voor de gemeente Capelle aan den
IJssel. Hierin merk ik dat Zorgethiek mijzelf en mijn kijk op de wereld veranderd heeft.
Ik merk zelf dat het als beleidsadviseur een zoektocht is naar de juiste verwoording en
aansluiting op de praktijken waarvoor het beleid moet dienen. Dat dit een uitdaging is
blijkt tevens uit de beleidstukken die ik onderzocht heb. Daarom koos ik voor het
bovenstaande citaat van Paul Ricoeur (1974), want We kunnen teksten verschillend
construeren wat maakt dat de interpretatie ervan geen objectief gegeven is. Het zelfde
geldt voor hoe wij zelfredzaamheid duiden in ons dagelijks leven.
Ik wens u veel leesplezier,
Thijs van Westrienen, juli 2020
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Samenvatting
De Wet maatschappelijke opvang (Wmo) heeft als doel dat mensen zelfredzamer worden.
Echter, wordt Zelfredzaamheid in verschillende politieke en sociologische onderzoeken
als problematisch begrip omschreven. Ook zorgethiek staat kritisch tegenover deze
individualistische benadering. In het Wmo-beleidsdiscours van gemeente Rotterdam, is
zelfredzaamheid een gelaagd en niet eenduidig begrip. Toch is zelfredzaamheid als norm
gesteld waartoe Wmo-zorg afhankelijke mensen zich moeten verhouden. Deze

masterthesis presenteert een onderzoek naar de verhoudingen tussen de Utrechtse
zorgethiek en het Rotterdamse beleidsdiscours omtrent zelfredzaamheid en goede zorg.
Trefwoorden: Zelfredzaamheid – Inter-afhankelijkheid - Wet maatschappelijke
ondersteuning - Macht – Zorgethiek – Kritische discours analyse - Plicht

Summary
The Dutch Social Support Act (SSA) aims to enable people so they structure their own
lives for as long as possible. One of the central principles that the SSA policy-makers
strive for is self-sufficiency. However, self-sufficiency has been described as a
problematic concept in various political and sociological studies. Also Care ethics takes
critical notion on this individualistic approach on care. In the SSA-policy discourse of
the municipality of Rotterdam, self-sufficiency is also layered and not unambiguous, but
it has been set as the standard to which SSA reliant people must relate. This thesis
presents an investigation into the relationships between the Utrecht ethics of care and the
Rotterdam policy-discourse on the matter of self-sufficiency within its SSA-policies and
good care.
Keywords: Self-sufficiency – inter-dependency – (Dutch) Social Support Act
Critical Discourse analysis – Care ethics – Power – Duty
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1. Aanleiding
Van 2014 tot 2020 heb ik gewerkt voor het Leger des Heils in Rotterdam. Op
dagelijkse basis had ik contact met Wmo-adviseurs, hulpverleners en mensen die hulp
kregen welke gefinancierd werd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(Wmo) door de gemeente Rotterdam. Regelmatig zag ik collega’s en mijzelf
geconfronteerd met de frustraties van cliënten. Deze frustraties kwamen voort uit het
niet begrijpen wat er door de gemeente bedoeld werd met termen zoals: intensieve
zorg, regieverlies, nachtelijk toezicht of zelfredzaamheid. Cliënten veronderstelden
dat zij helemaal geen intensieve zorg nodig hadden, terwijl deze woorden wel ten
grondslag liggen van de financiering van de zorg die zij kregen. Ik voelde mij soms
als een tolk tussen het overheidssysteem en de burger. De nabijheid tussen de burgers
en de gemeenten is mijns inziens veranderd sinds 2015. Het valt mij op dat er een
kloof is tussen enerzijds het taalgebruik van de gemeente en anderzijds de manier
waarop cliënten/burgers dit taalgebruik interpreteren. Hierdoor raakte ik nieuwsgierig
naar de verschillen in taalgebruik tussen de overheid en de burger. Ik vraag mij met

name af hoe er nu bepaald wordt wanneer iemand wel of niet zelfredzaam is en wat
dit betekent voor de zorg vanuit de Wmo.
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2. Inleiding
2.1 Maatschappelijke probleemstelling
De Wmo verving in 2015 de oude AWBZ die tot toen onder de uitvoering en de wettelijke
verantwoordelijkheid van centrale overheid viel. Met de Wmo verplaatste deze
verantwoordelijkheid zich naar de lokale overheid (Bredewold et al., 2018). De Wmo
lijkt kenmerkend voor een grotere politieke en maatschappelijk verandering, die in de

troonrede van 2013 voor het eerst de participatiemaatschappij genoemd werd (idem).
Met de participatiemaatschappij presenteerde de regering ook een ander beeld op
burgerschap, namelijk die van verantwoordelijke en zelfstandige burgers die zoveel
mogelijk voor zichzelf en naasten zorgen (idem). Bijvoorbeeld een mantelzorger die naast
zijn baan ook nog (thuis)zorg geeft aan zijn moeder. Door zich te ontdoen van deze
zorgtaken plaatst de overheid haarzelf op grotere afstand van de burger (Tonkens, 2014).
In andere woorden: de burger moet een andere relatie aangaan binnen zijn socialeomgeving en zo min mogelijk afhankelijk zijn van (professionele)zorg van de overheid

(Vosman, 2014).
Wmo-adviseurs ervaren regelmatig een eigen kennistekort ten aanzien van de betekenis
en waarde van zelfredzaamheid bij verschillende doelgroepen, waardoor er regelmatig
niet goed aangesloten wordt op zorgvragen (Hogendorp, Zorg+Welzijn oktober 2017).
Ook de Rekenkamers van de vier grootste gemeenten ofwel de G4: Amsterdam, Den
Haag, Rotterdam en Utrecht, stellen dat de gemeenten en de hulpverlening te kort schiet
in het bieden van passende opvang en zorg (Parool, 24 mei 2018). De wijze waarop Wmoadviseurs zelfredzaamheid interpreteren is divers en sluit hierdoor niet aan bij de
hulpvragen van de burgers (Boot et al., 2017). Ook is er een verschil tussen wat de burger
zelf verstaat onder zelfredzaamheid, welke verwachtingen de maatschappij aan hem stelt
en of hij deze wel kan waarmaken (Tonkens, 2018).
In de Wmo staat de zelfredzaamheid en de mogelijkheid tot participatie van de individuele
burger centraal (Bredewold et al., 2018). De Wmo definieert zelfredzaamheid als volgt:
“in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse
levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden” (Wmo, art. 1.1.1.).
Ook is de burger zelf verantwoordelijk voor het accepteren en zoeken naar hulp. Het liefst
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binnen het eigen netwerk (Tonkens & Duyvendak, 2018). De formele definitie van
zelfredzaamheid, zoals gehanteerd door de overheid, lijkt ambivalent. Enerzijds doordat
deze verschillend geïnterpreteerd wordt door uitvoerders van het Wmo-beleid (Van Der
Ham et al., 2018) en anderzijds omdat hulp vragen toegeven is dat je afhankelijk bent
(Bredewold et al., 2018). Terwijl het nodig hebben van zorg altijd gepaard gaat met een
bepaalde mate van afhankelijkheid en kwetsbaarheid van anderen (Van Heijst, 2008). Dit
leidt tot een paradox waar volgens Tonkens (2014) de burger enerzijds kwetsbaar moet

zijn en zijn afhankelijkheid moet erkennen, tegenover een maatschappij en overheid die
juist een grote mate van zelfstandigheid verwacht. Juist voor sommigen burgers die een
beroep doen op Wmo-zorg is het onmogelijk hulp te vragen binnen hun netwerk. Dit komt
door schaamte, spanningen in (familie)relaties of het ontbreken van een netwerk
(Bredewold et al., 2018). Iedere Burger vraagt dan om maatwerk.
De voorzieningen van zorg kunnen, echter, niet alleen maar maatwerk zijn.
Daarvoor is de zorgbehoefte in Nederland te groot en zullen de kosten van de zorg naar
verwachting blijven stijgen (Broeders et al., 2018). De vraag is dan of alleen particulier-

gerichte zorg wel de goede zorg is vanuit een maatschappelijk perspectief. Want er
moeten soms ook organisatorisch stevige beslissingen genomen worden die niet persé
recht doen aan de particuliere behoefte (Mumford et al., 2020), maar wel aan de
rechtvaardige verdeling van beschikbare middelen (Tronto, 2013).
Gemeenten hebben niet alleen een uitdaging in het begrijpen van zorgbehoefte
van de burger, maar ook in het aansluiten bij deze verwachtingen in een taal die de burger
begrijpt (Rijksoverheid, oktober, 2019). Beleidsmakers worstelen op hun beurt in het
vinden van de juiste politieke woorden die passen bij het feit dat mensen zorg vragende
mensen zijn (Vosman, 2014). Zo ook speelt dit zich af in de Wmo. De formele definitie
van zelfredzaamheid, zoals gehanteerd door de overheid in de Wmo, lijkt ambivalent
(Tonkens, 2018). Omdat deze verschillend verwachtingen schept en ook verschillend
geïnterpreteerd wordt door uitvoerders van het Wmo-beleid en burgers. Dit draagt het
gevaar in zich dat er niet adequaat afgestemd wordt op de behoefte van de burger (Van
Der Ham et al., 2018). Het is daarom de vraag of zelfredzaamheid binnen de
beleidskaders van de gemeenten, waaronder die van Rotterdam, wel een passend
uitgangspunt biedt voor goede Wmo-zorg.
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2.2 Wetenschappelijke probleemstelling
Er is veel onderzoek gedaan naar zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid is een breed gebruikt
begrip dat binnen verschillende wetenschappelijke- en maatschappelijke stromingen
terug te vinden is. Janet Hardy omschrijft zelfredzaamheid als het resultaat van een
succesvolle opvoeding van kinderen tot volwassenen, welke mede bepaald wordt door
verschillende factoren zoals economische status van gezin en leefomgeving. Hoe
gunstiger de omgeving en opvoeding, hoe groter de zelfredzaamheid en hoe geslaagder
het leven als volwassene kan zijn (Hardy et al., 1997, pp. 80-82). Sociologen ClampetLundquist en Massey beschrijven zelfredzaamheid op een vergelijkbare manier.
Zelfredzaamheid wordt mede bepaald wordt door iemands economische status. Hoe
competenter de persoon is om zichzelf economisch te voorzien in zijn levensbehoeften,
hoe minder afhankelijk hij is van hulp door anderen en overheidssteun (ClampetLundquist & Massey, 2008). Epidemiologen Steve Lauriks en Thijs Fassaert sluiten aan
op deze competentie gerichte benadering van zelfredzaamheid. Zij omschrijven
zelfredzaamheid als een set van competenties waarmee mensen hun leven tot op een
acceptabel niveau kunnen organiseren. Deze competenties uiten zich op verschillende
domeinen, zoals sociale- en financiële vaardigheden (Lauriks et al., 2014; Fassaert et al.,
2014). Het Nederlandse beleid sluit aan bij deze omschreven opvattingen over
zelfredzaamheid. In de Nederlandse Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) is
zelfredzaamheid een belangrijk uitgangspunt, zo moeten minder zelfredzame-burgers hun
zelfredzaamheid vergroten of conserveren. Dit moet zoveel mogelijk vanuit de eigen
krachten of het persoonlijke netwerk en zo min mogelijk met overheid gefinancierde
ondersteuning. (Bredewold et al., 2018). Hierdoor vormt zelfredzaamheid gezien vanuit
de Nederlandse Wmo niet alleen een uitgangspunt voor Wmo-zorg, maar ook een
graadmeter voor goed (autonoom) burgerschap (Bredewold, 2018; Tonkens &
Duyvendak, 2018).
Zorgethica Selma Sevenhuijsen omschrijft hoe normativerende beleidsdoelen
zoals ‘zelfredzaamheid’ in de vorm van werkende-zorgzame burgers leidt tot nieuwe
vraagstukken. Deze beleidsdoelen kunnen namelijk niet doormiddel van individuele
investeringen of binnen intieme relaties alleen behaalt worden. Dit komt doordat het
zorgen zich niet alleen tussen mensen, maar ook binnen intermediaire instituties afspeelt
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die zelf politiek geladen zijn (Sevenhuijsen, 2000). Zelfredzaamheid in de Nederlandse
Wmo kenmerkt zich als een normatief kader. Zelfredzaamheid wordt door gemeenten en
zorgaanbieder gemeten middels een score in een Zelfredzaamheidsmatrix. Deze score
loopt van 1 tot 5, waarbij 1 ‘niet zelfredzaam’ en 5 ‘volledig zelfredzaam’ betekent
(Hoijtink, 2018). Het gebruiken van dergelijke evaluatie modellen is niet onomstreden.
Peter Dahler-Larsen is kritisch op het gebruik van deze kwantitatieve evaluatiemodellen.
Dit komt doordat de kwantitatieve evaluaties de contexten van geleefde ervaringen,

verhalen reduceren om ze op deze manier meetbaar te maken. Door alleen kwantitatieve
evaluaties te doen worden concrete verhalen achter de cijfers verborgen. Dit is een
probleem omdat het onze visie op de werkelijkheid vertroebelt. Gelijktijdig zijn deze
evaluaties niet alleen omschrijvend, maar ook vormend hoe wij de wereld om ons
interpreteren. Evaluaties dienen daarmee ook bepaalde politieke- en machtsidealen
(Dahler-Larsen, 2015). Aansluitend op deze inzichten stelt Chris Cornforth dat
beleidsdoelen een normatief effect hebben, maar ook gevoelig zijn voor verschillende
interpretaties. Het verhouden tot deze interpretaties van hoe iets moet zijn kan leiden tot

missiedrift waardoor de primaire taken van partijen zoals zorgaanbieder verdrukt kunnen
worden (Cornforth, 2014). Het is dan de vraag of de gestelde beleidsdoelen ook
daadwerkelijk behaald zijn. Daarnaast is het ook de vraag voor wie welke doelen behaalt
zijn (Dahler-Larsen, 2015)

In de omschreven wetenschappelijke onderzoeken wordt bij zelfredzaamheid de nadruk
gelegd op het individueel functioneren van mensen. Zelfredzaamheid zet zich in deze
definities af tegen dat wat het niet is, namelijk afhankelijk en niet-zelfredzaam zijn
(Bredewold et al., 2018) Zorgethiek biedt een ander perspectief op afhankelijkheid. In
deze ethiek wordt de mens opgevat als een zorgend, relationeel, verbonden en kwetsbaar
wezen (Tronto, 1993; Held, 2006). Dit beeld schetst een andere visie op afhankelijkheid,
omdat mensen altijd in een bepaalde mate afhankelijk zijn, zorggeven en ontvangen
(Nistelrooij, Schaafsma & Tronto, 2014). Het nodig hebben van zorg en dus afhankelijk
zijn is daarom niet een keuze, maar een gegeven wat bij het leven hoort. Het gaat gepaard
met een bepaalde mate van afhankelijkheid en kwetsbaarheid van anderen (Van Heijst,
2008). Dit maakt mensen eerder inter-afhankelijk dan on afhankelijk van elkaar (Kittay,
1999). Het beantwoorden van zorgbehoeften vraagt om wederzijdse morele inspanning
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en vertrouwen van zowel zorgvragers, zorggevers en instituties. Dit maakt zorgen geen
universele handeling of individuele verantwoordelijkheid, maar een gezamenlijk doel
(Sevenhuijsen, 2003).

Er heersen verschillende opvattingen onder wetenschappers en maatschappelijke partijen
over de betekenis van autonomie en vanuit daar de betekenis van zelfredzaamheid.
Hierdoor lijkt verwarring te ontstaan en het is daarom van belang te begrijpen welk

sturend effect dit gebruik van het concept zelfredzaamheid heeft op Wmo-zorg en hoe
deze maatschappelijk en cultureel ingebed is. Mede omdat zelfredzaamheid en autonomie
binnen de Wmo centrale uitgangspunt vormen (Wet maatschappelijke ondersteuning,
2015, art. 1.1.1). Taaldiscoursen in beleidstukken zijn eerder normatief dan omschrijvend
en hebben daardoor een sturend effect op de directe zorgrelatie (idem). Sociale praktijken
zoals zorg en beleidsdiscoursen zelfstandig bestaan ten opzichten van individuele
personen. Toch worden beiden wel degelijk gevormd door een complexe samenhang van
menselijk handelen en gedrag (Fairclough, 1992). Dit blijkt ook uit hoe beleidstaal
verschillend geïnterpreteerd wordt door burgers en beleidsuitvoerders (Vosman, 2014).
Deze interpretaties van taal, zoals de beleidsdiscoursen, hebben een expliciet en impliciet
sturend effect hebben op zorgpraktijken (Sevenhuijsen, 1998). Zo kunnen beleidsteksten
namelijk door een ieder anders geïnterpreteerd worden. Daarom moeten beleidsmakers
het sociale beleid vormen met- en in reactie op - de behoefte van burgers waarop het
beleid wordt gericht (Sevenhuijsen, 2000).

Er is echter, voor zover mij bekend, geen onderzoek gedaan naar de betekenis van
zelfredzaamheid in het Rotterdamse Wmo-beleidsdiscours. Terwijl een onderzoek naar
dit specifieke beleidsdiscours bij deze gemeente, met relatief veel bewoners die een
beroep doen op de Wmo, bij zou kunnen dragen aan het verhelderen van de betekenis en
het doel van zelfredzaamheid binnen de kaders van de Wmo in Rotterdam. In de literatuur
wordt Zelfredzaamheid vooral omschreven als iets wat goed is. Daarentegen worden
afhankelijkheid- en kwetsbaarheid omschreven als iets onwenselijks of zelf verkeerd is.
Tenslotte lijkt erin zowel maatschappelijke en wetenschappelijke probleemstellingen
over dit onderwerp vooral aandacht gegeven te worden aan de plichten en
verantwoordelijkheden van het individu ten opzichten van de maatschappij.
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Zorgethische theorieën kunnen een alternatieve visie bieden op zelfredzaamheid en
afhankelijkheid binnen het Rotterdamse Wmo-beleidsdiscours. Dit komt onder anderen
doordat binnen zorgethiek aandacht wordt gegeven aan verantwoordelijkheid,
afhankelijkheid, relationaliteit en kwetsbaarheid (Tronto, 1993; Kittay, 1999;
Sevenhuijsen, 2003; Visse, Abma & Widershoven, 2015; Leget, Van Nistelrooij & Visse,
2019). Daarnaast biedt zorgethiek ook ruimte aan vragen over de rechtvaardige verdeling
van middelen om zorgen mogelijk te maken (Tronto, 1993). Dit maakt zelfredzaamheid

geen individuele verantwoordelijkheid, maar ook een maatschappelijk en institutioneel
vraagstuk welke ingebed is in verschillend beleidsteksten en zorgpraktijken (Tronto,
1993; Sevenhuijsen, 2003; Leget, Van Nistelrooij & Visse, 2019).

2.3 Vraagstelling
Hieronder volgen de hoofdvraag en deelvragen die ik met dit thesisonderzoek poog te
beantwoorden.
2.3.1 Hoofdvraag
Welke discoursen rondom zelfredzaamheid zijn binnen het Wmo-beleid van de gemeente
Rotterdam te traceren en wat betekent dit voor goede Wmo-zorg?
2.3.2. Deelvragen
1. Op welke manier moet zelfredzaamheid volgens de beleidskader van de gemeente
Rotterdam gemeten worden?
2. Welke inzichten biedt een zorgethische benadering op zelfredzaamheid en hoe kunnen
deze inzichten bijdragen aan goed beleid?
3. Wat is het dominante discours rondom zelfredzaamheid?
4. Wat wordt er bedoelt met goede zorg vanuit een zorgethische benadering?

2.4 Doelstelling
Deze master-thesis, ter afronding van de master zorgethiek en beleid aan de Universiteit
voor Humanistiek, poogt middels een zorgethische lens, bij te dragen aan de discussie
over de positionering en betekenis van zelfredzaamheid binnen de praktijken van de Wmo
en daarmee bij te dragen aan inzichten voor beleidsmakers die Wmo-beleid vormgeven
voor de gemeente Rotterdam. Het thesis-onderzoek sluit aan bij het lopend ZonMW
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onderzoeksproject: ‘Going local: Exploring the moral values of the Social Support Act
Rotterdam’.
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3. Theoretisch kader
In dit hoofdstuk wordt nader toelichting gegeven op de Utrechtse zorgethiek, waar vanuit
dit thesisonderzoek tot stand gekomen is. Daarna wordt omschreven wat er onder zorgen
en zorgpraktijken in deze thesis wordt verstaan. Hierop volgt een diepere conceptuele
verkenning op zelfredzaamheid vanuit verschillende disciplines, om zo een rijker beeld
te krijgen op zelfredzaamheid. Daarna wordt vanuit verschillende zorgethische inzichten
kritisch ingegaan op deze gedachten. Hierna staan de sensitizing concepts genoemd die
uit de theoretische verkenning naar voren gekomen zijn. Deze concepten vormen als het
ware een lens waarmee de gevonden data geanalyseerd wordt (Bowen, 2006). Tot slot
staat er in de conclusie omschreven welke bevindingen er uit het conceptuele verkenning
gekomen zijn.

3.1.Conceptuele verkenning
De centrale onderzoeksvraag in deze thesis is normatief. Dat wil zeggen het gaat over wat
‘goede zorg’ is binnen een bepaalde context, namelijk die van het Rotterdamse
beleidsdiscours. Ethiek onderzoekt normatieve stellingen en hun achterliggende waarden.
Een ethische stroming die onderzoek naar goede zorg is de Utrechtse Zorgethiek. De
Utrechtse Zorgethiek is een interdisciplinair veld van onderzoek, waar ‘het goede’
gevonden wordt in particuliere praktijken van zorg. Zorgethiek staat in dialoog met
andere wetenschappen zoals politicologie, sociologie, psychologie en filosofie. Omdat
ook deze stromingen waardevolle inzichten kunnen bieden op zorgen (Leget, van
Nistelrooij, & Visse, 2017). Goede zorg wordt namelijk niet als universeel gezien, maar
als iets wat binnen een bepaalde context en tussen bepaalde mensen tot stand komt (Leget,
Borry & De Vries, 2009).

De Utrechtse zorgethiek is bij uitstek een passende manier van onderzoek doen naar
goede zorg, omdat het normatieve theorieën met zorgpraktijken in dialoog brengt. Dit
gebeurt door het doen van zowel empirisch als theoretisch onderzoek. Door de inzichten
uit deze twee vormen van onderzoek kan er kritisch gereflecteerd worden op bestaande
theorieën Theoretisch onderzoek kan namelijk inzichten bieden op goede zorg door deze
vanuit bestaande inzichten te duiden(idem). Met empirische onderzoek wordt er in
zorgpraktijken gekeken wat deze theoretische inzichten betekenen en waar ze nog in
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aangevuld kunnen worden. Dit biedt de mogelijkheid kritisch te reflecteren op praktijken
en zorgethische theorieën. De theorieën zijn daardoor niet statisch, maar vormen een
tijdelijke interpretatie van goede zorg (Leget, Borry & De Vries, 2009; Leget, Van
Nistelrooij & Visse, 2017).

Maar wat is zorgen? Zorgen wordt beschouwd als vorm van activiteit die we uitvoeren
om de wereld waarin wij leven te behouden, onderhouden en herstellen zodat wij en onze

omgeving er zo goed mogelijk in kunnen leven (Fisher & Tronto, 1990, p. 40). In de
momenten waarin zorg tussen mensen wordt geboden of ontvangen zijn
opmerkzaamheid, verantwoordelijkheid, competentie (het kunnen van de zorgtaak),
responsiviteit en solidariteit belangrijke waarden (Tronto, 2013; Sevenhuijsen, 2003).
Om een goed leven te kunnen leiden hebben mensen elkaar nodig om zorg te kunnen
geven en te ontvangen (Tronto, 1993; Sevenhuijsen 2003; Robinson, 2013).

Zorgpraktijk als politiek geladen praktijk

Zoals genoemd vindt zorgen altijd plaats tussen mensen in een bepaalde praktijken. Deze
praktijken zijn politiek geladen, omdat zij bijdragen aan het samenleven van mensen in
een georganiseerd gemeenschap, maar ook gedreven wordt door (politiek)beleid en de
sociale- culturele context waarin de praktijk zich bevindt (Leget, van Nistelrooij, & Visse,
2017, p. 6). Institutioneel beleid, die de zorg stuurt, is veelal tekstueel van aard. Dat wil
zeggen: teksten en protocollen sturen het handelen van mensen (Smith, 1995). In deze
teksten worden voorkeuren gegeven aan een bepaalde vorm van woordkeuze.

Deze voorkeur voor een paalde taal en mening komt door de verschillende contexten van
plaatsen, relaties en rollen die mensen in de wereld innemen of meekrijgen. Deze zijn
getekend door sociale klasse, gender en de daaraan verbonden historie. De mensen zijn
als actoren altijd in relatie tot anderen en bepaalde context. Dit maakt mensen nooit
statische- of pure subjecten (Cook & Crang, 1995). Dat wil zeggen dat de mensen zelf
ook onderworpen zijn aan veranderlijkheid (Leget, 2012). De zorgethische onderzoeker
moet daarom alert blijven op de politieke, culturele en sociale context waarin de praktijk
zich bevindt en daardoor mogelijk gestuurd wordt (Visse & Abma, 2018).
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Zelfredzaamheid
Waar het in deze omschrijving vooral lijkt te gaan om het uitvoeren van handelingen,
wordt zelfredzaamheid door sommigen breder gezien dan dat. Zo omschrijft de Gemeente
Rotterdam zelfredzaamheid als volgt:
“(…) in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse
levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden” (Wmo 2015,
artikel 1.1.1.). Hier lijkt het vooral te gaan om zaken te kunnen- en te doen. Gemeente
Rotterdam geeft een bredere definitie van zelfredzaamheid: “Zelfredzaamheid is het
vermogen om zich te kunnen redden in de huidige situatie op een bepaald levensdomein,
eventueel met hulp van huisgenoten, sociaal netwerk of een vrijwilliger en/of door
gebruik te maken van voorzieningen die in de wijk of stad beschikbaar zijn. Eigen kracht,
een combinatie van persoonlijke capaciteiten en het sociale netwerk dat is opgebouwd,
is daarbij het uitgangspunt” (gemeente Rotterdam, 2015, p. 40).

In een onderzoek naar een sturings- en evaluatie model op zelfredzaamheid, te weten de
zelfredzaamheidmatrix (ZRM), wordt zelfredzaamheid omschreven als een vorm van
competentie, of te wel een vaardigheid. Met deze competenties moeten mensen in staat
zijn om zichzelf te kunnen voorzien in specifieke behoefte die op verschillende
levensdomeinen bestaan. Indien men daartoe niet zelf instaat is, wordt er geacht dat zij
tijdig om hulp vragen (Fassaert et al., 2013, p. 5). Zelfredzaamheid is in dit Amerikaans
model naast een competentie ook een resultaat (Pearce et al., 2011). Deze benadering
dient zowel een sociaal als een economisch doel en werd voornamelijk ingezet als middel
om Amerikaanse armoede bestrijdingsprogramma’s effectiever te maken, waarmee de
economische zelfredzaamheid moest toenemen en mensen zichzelf konden onderhouden,
hulp uit hun netwerk konden krijgen en anders hulp zelf inkopen. Daarmee werd de steun
vanuit de overheid op afstand geplaatst (Fassaert et al., 2013, p. 5).
Waar de Amerikaanse overheid zich voornamelijk richt op financiële zelfredzaamheid
focust de Nederlandse overheid zich vooral op het vergroten van de genoemde
zelfredzaamheid op verschillende levensdomeinen. Ook wordt aan zelfredzaamheid de
mogelijkheid om (informele) zorg te vragen toegeschreven. Dit heeft als doel dat burgers
meer voor elkaar doen en op informele wijze zorg bieden (Bredewold et al., 2018).
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Hierdoor lijkt zelfredzaamheid een tweeledige betekenis te hebben, te weten individuele
zelfstandigheid en afhankelijkheid van overheid, wat ertoe moet leiden dat burgers
minder een beroep doen op (betaalde) ondersteuning vanuit de overheid (Bredewold et
al., 2018, p. 9). In andere woorden: Vanuit de sociale invalshoek gaat het om het
verstevigen van onderlinge relaties van burgers in de samenleving en financieel op het
terugdringen van de oplopende zorgkosten (Bredewold et al., 2018; Fassaert et al., 2013).
Het vergroten van zelfredzaamheid is daardoor niet persé positief gedefinieerd, maar

omschrijft zelfredzaamheid in het kader van een ondersteuningsbehoefte voornamelijk
als iets wat het niet is (Verplanke et al., 2002 in Bredewold et al., 2018, p. 9).
Desalniettemin lijkt een uitgangspunt van de overheid dat het welzijn van burgers
vergroot wordt (Fassaert et al., 2013). Ook vanuit een zorgethische opvatting kan dit
gezien worden als een vorm van zorgen. Omdat een overheid de verantwoordelijkheid
draagt om de zorg te regelen,, middels de daartoe beschikbare financiële middelen. Die
een overheid rechtmatig moet verdelen (Tronto, 2013).
Evaluatiemaatschappij en missiedrift
Het mooie/waardevolle/handige van modellen als de ZRM is dat het handvatten biedt
voor evaluatie en sturing. Door de zelfredzaamheid van individuen te meten aan de hand
van scores, wordt namelijk duidelijk hoe de zelfredzaamheid zich ontwikkelt (Fassaert et
al., 2013). In het model worden getallen verbonden aan de zelfredzaamheid. Deze getallen
zijn de ‘score’ die iemand heeft op een specifiek leefdomein. Deze vorm van evalueren
is echter niet slechts beschrijvend van aard, maar heeft veel verder gaande gevolgen.
Deze vorm van evalueren lijkt kenmerkend voor wat door Dahler-Larsen omschreven

wordt als “de evaluatie-maatschappij” (Dahler-Larsen, 2015). Dit komt doordat evalueren
en rapporteren is een intrinsiek onderdeel geworden van onze dagelijkse bezigheden. De
wijze waarop wij evalueren is volgens Dahler-Larsen niet alleen beschrijvend, maar ook
vormend voor hoe er naar de wereld gekeken wordt. Het evalueren vraagt ons namelijk
te meten, te tellen en te categoriseren. Het echte leven wordt als het ware in een model
gestopt en gereduceerd, zodat het past binnen de vorm van evaluatie. Op deze manier
ontstaat er een georganiseerd en alternatieve werkelijkheid (Dahler-Larsen, 2015, p. 21).
Deze vorm van evalueren biedt beleidsmakers een wijze waarop zij hun beleid kunnen
onderbouwen. Het gevaar van deze vorm van beleidsevaluatie is dat verhalen achter de
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cijfers verborgen raken en uit beeld blijven. Het is daarom de vraag hoe en voor wie deze
cijfers dan representatief zijn en of gestelde doelen ook daadwerkelijk behaald kunnen
worden.
Daarnaast hangt er nog een ander gevaar aan de focus op de geconstrueerde positieve
evaluatie uitkomsten van het beleid. Betrokken sociale ondernemingen die conform een
bepaalde productie moeten presteren kunnen hierdoor gaan lijden aan zogeheten
missiedrift (Cornforth, 2014). Bij missiedrift gaat het niet meer om wat er gedaan moet
worden, maar juist dat eraan verwachtingen en resultaten voldaan wordt. Hierdoor
verschuift de prioriteit van de dienstverlening naar het verantwoorden van de prestatie.
Dit kan afbreuk doen aan de kwaliteit van dienstverlening en de primaire taken van
sociale ondernemingen. Hierin spelen de verschillende machtsposities, de institutionele
inrichting en de afhankelijkheid van beschikbare (financiële) middelen een grote rol
(idem, pp. 6-8). Met name als de partijen afgerekend worden op hun presentaties, ofwel
‘output’, die niet te combineren is met hun primaire (zorg)taak (Cornforth, 2014).
Relationaliteit en afhankelijkheid
Hierboven staat omschreven hoe de Nederlandse overheid poogt zelfredzaamheid te
vergroten door het inzetten van informele zorg. Zelfredzaamheid lijkt hierdoor ook
relationeel verbonden van aard, omdat er verwacht wordt dat burgers elkaar opzoeken,
om hulpvragen of hulpgeven. Zelfredzaamheid lijkt zich dus te verhouden tot
afhankelijkheid ten opzichte van anderen. Iets wat Michel Foucault, franse filosoof en
socioloog, ook stelde. Volgens hem is zorgen voor jezelf ook iets wat het welzijn van
anderen beoogt (Foucault, 1995, p. 91). Echter is dit niet zonder risico, omdat in het
zorgen naar anderen ook verschillende machtsrelaties ontstaan. Het zorgen beoogt de
ruimte die macht in elke verhouding inneemt goed te beheren, dat wil zeggen dat de macht
van de een geen overheersing op de ander wordt (idem).
De relationele en afhankelijke aard van zelfredzaamheid zoals net uiteengezet is, komt
overeen met het zorgethisch paradigma op de mens. In dit paradgima wordt de mens
gezien als wezen die zorg aan zichzelf en zijn omgeving geeft, maar ook zelf nodig heeft
(Nistelrooij, Schaafsma & Tronto, 2014). Dit maakt mensen inter-afhankelijk waarin de
één soms meer afhankelijk is dan de ander (Kittay, 1999) en daardoor ook kwetsbaar voor
handelen van anderen in asymmetrische relaties (Visse, Abma & Widershoven, 2015).
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Dit komt doordat mensen op verschillende momenten in hun leven meer afhankelijk
(kunnen) zijn van zorg door anderen (Tronto, 1993).

Vertrouwen en verantwoordelijkheid
Eerder omschreven we de inter-afhankelijkheid van zorg tussen mensen. Deze
afhankelijkheid laat zien dat we in bepaalde mate afhankelijk zijn van zorg van anderen.
We moeten erop kunnen vertrouwen dat deze persoon ons dan niet schaad. Daarnaast

moeten we als zorggevers de verantwoordelijkheid nemen om zorg te geven, zonder dat
we dat gene wat zorg nodig heeft geen schade toegediend wordt. Dit maakt dat er in
zorgrelaties er altijd sprake is van verschillende vormen van verantwoordelijkheid tussen
zorggevers en zorgontvangers (Walker, 2007, p. 16).

Wat is er nodig om het gestelde vertrouwen te kunnen geven? Vertrouwen ontwikkelt
zich door de bereidheid van mensen om verbindingen met anderen tot stand te laten
komen en te onderhouden. Ook op de momenten waarin angst en wantrouwen de

overhand lijken te hebben (Sevenhuijsen, 2003, p. 186). Om vertrouwen tot stand te laten
komen wordt er een beroep gedaan op morele inspanning van mensen (idem). Dit blijkt
op het moment waarin mensen een beroep doen op zorg van een ander (Kittay, 1999).
Diegene krijgt het vertrouwen de zorgvrager geen schade te doen. Eveneens heeft de
zorgontvanger zelf ook de verantwoordelijkheid de zorggever geen schade aan te doen
(idem). Dit toont het belang dat zowel de zorgontvanger als zorggever een vorm van
competentie en bereidheid hebben, om zich kunnen verplaatsen in de belevingswereld
van de ander (Tronto, 1993; Sevenhuijsen, 2003). Dit voorkomt dat machtsposities
verstarren en tot paternalisme leiden.

Asymmetrische wederkerigheid
Om te voorkomen dat het zorgen en de daarbij verschillende machtsposities tot
paternalisme leidt, stelt Sevenhuijsen “asymmetrische wederkerigheid” voor als concept
(Sevenhuisen, 2003, p. 186). Dit concept gaat over het nader tot elkaar komen in een
samenleving. Dit nader tot elkaar komen is dialogisch van aard en vindt plaats tussen
mensen, daar het niet mogelijk is om de complete wereld vanuit een ander waar te nemen.
Enerzijds is dit fysiek niet mogelijk en anderzijds filosofisch niet, doordat ieders wereld
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en mensbeeld verschillend is en ingebed in verschillende culturele- politieke
achtergronden en ervaringen die tijdelijk van aard zijn. In deze context construeren wij
onze eigen werkelijkheid (Van den Bersselaar, 2009). Het is echter wel mogelijk tot
wederzijds begrip te komen als er tussen mensen morele conversaties plaatsvinden. Want
morele en politieke beoordeling moet zich via een dialogische weg ontwikkelen. Deze
weg vooronderstelt dat de deelnemers bij de dialogen zorgvuldig en respectvol luisteren
en reageren op diegene die betrokken zijn bij een probleem ervaring (Sevenhuisen, 2003,

pp. 186-187). Dit is mede belangrijk voor zorgrelaties waarin, zoals eerder genoemd, er
altijd sprake is van ongelijke machtsposities.

3.2 Sensitizing concepts
Sensitizing concepts kunnen effectief zijn in het bieden van een theoretisch raamwerk
voor het analyseren van empirische gegevens en voor het ontwikkelen van een diep begrip
van sociale fenomenen (Bowen, 2006). Uit het voorlopig literatuuronderzoek zijn er vier
sensitizing concepts naar voren gekomen die een attenderende rol zullen spelen in de
analyse van het empirische onderzoek: afhankelijkheid, macht, verantwoordelijkheid en
tijdelijkheid.

3.3 Conclusie
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke zorgethische inzichten er te ontwaren zijn vanuit
bestaande literatuur met betrekking tot relationaliteit, afhankelijkheid en macht binnen
verschillende perspectieven van zorgpraktijken.
‘Het goede’ van zorg bevindt zich in praktijken (Walker, 2007) die zich
voortdurende doorontwikkelen (Tronto, 1993). In deze praktijken is er altijd sprake van
verschillende machtsposities (Foucault, 1995; Sevenhuijsen, 2003; Visse, Abma &
Widdershoven, 2015). Kwantitatieve evaluaties van zorgpraktijken kunnen concrete
contexten van geleefde ervaringen en verhalen reduceren en uiteindelijk verbergen en
onze visie op de werkelijkheid vertroebelen. Deze evaluaties zijn niet alleen
omschrijvend van ook vormend voor hoe wij de wereld om ons interpreteren (DahlerLarsen, 2015). Het verhouden tot deze interpretaties van hoe iets moet zijn kan leiden tot
missiedrift waardoor de primaire taken van partijen zoals sociale ondernemingen verdrukt

kunnen worden (Cornforth, 2014).
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Om dit te voorkomen is het van groot belang dat er in deze praktijken naast de
kwantitatieve onderzoeken, ook gekeken wordt naar de ervaringen van betrokkenen
(Leget, Nistelrooij & Visse, 2017). Daarom lijkt het waardevol om onderzoek te doen
naar zowel de visies en belevingen van (maar niet uitsluitend) zorgverleners,
zorgontvangers, beleidsmakers en beleidsuitvoerenden. Omdat zij onderdeel maken van
de zorgpraktijk, is het relevant hun perspectief ten aanzien van zelfstandigheid en

afhankelijkheid

te

onderzoeken

en

te

vergelijken

met

de

bestaande

(zorgethische)theorieën. Dit leidt niet tot universele uitspraken of de waarheid van wat
‘het goede’ is, omdat zorgethiek sterk context gebonden is en zoekt naar ‘het goede’ voor
een specifieke persoon, op een specifiek moment van zorg (Leget, van Nistelrooij &
Visse, 2017). Wel kunnen de inzichten uit dit onderzoek bijdragen aan het empirisch
toetsen en het verder ontwikkelen van bestaande theorieën (Leget, Borry & De Vries,
2009; Leget, Van Nistelrooij & Visse, 2017).
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4. Methode
4.1 Onderzoeksbenadering
Deze masterthesis kenmerkt zich als een zorgethisch onderzoek . Zorgethiek onderzoekt
in praktijken van zorg, de verschillende posities tussen mensen, hoe deze contextueel
ingebed zijn in een tradities van culturele en sociale waarden (Leget, Van Nistelrooij &
Visse, 2017; Leget, 2013). Een specifieke stroming in de zorgethiek is de Utrechtse
Zorgethiek. Deze vorm van zorgethiek is bij uitstek geschikt voor het doen van
theoretisch en empirisch onderzoek. Beide onderzoeksvormen bieden ruimte voor
reflectie op elkaar. De Utrechtse zorgethiek poogt daarom zowel praktijk als theorie met
elkaar te verbinden door onderzoek te doen in concrete zorgpraktijken en gebruik te
maken van reeds bestaande theorieën over goede zorg. De bevindingen uit de praktijk
kunnen middels een dialoog met de bestaande theorieën nieuwe inzichten op goede zorg
bieden (Leget, Van Nistelrooij & Visse, 2017).

4.2 Onderzoeksmethode
Uit de probleemstelling blijkt taal voor overheid en burger een belangrijke rol te spelen.
Om deze taal te analyseren op wordt er in dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een
kritische discoursanalyse (KDA). Fairclough legt met KDA een focus op het discours als
sociale praktijk (2001, p. 122).
KDA biedt een analytisch, theoretisch en methodisch kader om taal te bestuderen in
relatie tot macht en ideologie (Poole, 2010, p. 142). Dit gebeurt aan de hand van een
driedimensionaal kader (Dremel et al, 2014, p. 158). De eerste dimensie is het discours
als tekst, dit verwijst naar taalkundige kenmerken zoals de keuze van woordgebruik,
grammatica, samenhang en tekststructuur in de beleidsteksten.
In deze thesis is gekozen voor een manier van ‘klein kijken’, dit houdt in dat er eerst op
woord- en zinniveau wordt gekeken naar de wijze waarop er geschreven wordt over
zelfredzaamheid. De tweede dimensie van Fairclough (2001) is het discours als
discursieve praktijk, dit verwijst naar de wijze van productie, circulatie en consumptie
van tekst, in andere woorden: hoe verhoudt de beleidstekst zich tot de context die zij
beoogt te dienen. Het gaat in deze dimensies om het maken van de verbinding, dus hoe
het beleid spreekt over zelfredzaamheid en de betekenis hiervan voor de Wmoondersteuning. De derde dimensie is discours als sociale praktijk. Deze laatste dimensie
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gaat in op hoe het discours vorm krijgt als sociale praktijk (Fairclough, 2001) In deze
thesis wil dat zeggen: Wat betekent zelfredzaamheid in het Rotterdamse beleidsdiscours?

4.3 Casusdefinitie en onderzoekseenheid
Voor deze masterthesis wordt onderzoek naar teksten in beleidsdocumenten,
beleidsevaluatie en ondersteuningsplannen met betrekking tot de Wmo in de gemeente
Rotterdam. De uitwerking van de aanpak en de visie achter de aanpak is verdeeld over
verschillende documenten. Er is daarom gekozen om verschillende beleidsdocumenten te
onderzoeken, gezien deze ook naar elkaar verwijzen en gezamenlijk sturing geven op de
uitvoering van de Wmo. De gebruikte documenten zijn: de verordening Wmo en
Jeugdhulp (gemeente Rotterdam, 2018), Indicatie protocol, (gemeente Rotterdam, 2017),
de Kadernotie Nieuw Rotterdams Welzijn, 2016-2019” (gemeente Rotterdam, 2015) en
het Wmo-kader 2015 (gemeente Rotterdam, 2014). In deze pararagraaf licht ik toe
waartoe de documenten dienen en waarom er gekozen is om dit document te analyseren.
De onderzoeker heeft toegang tot deze bronnen middels openbare digitale bibliotheek van
gemeente Rotterdam en door een samenwerking met het promotieonderzoek: ‘Going
local: Exploring the moral values of the Social Support Act Rotterdam’ van Pascal
Collard.
Verordening Wmo
In de verordening Wmo (gemeente Rotterdam, 2018) staat de regelgeving omschreven
voor zoawel de Wmo en de Jeugdhulp gebaseerd op de Jeugdwet (JW). Het college van
gemeente Rotterdam heeft in 2017 besloten de twee verschillende wetten samen te voegen
tot een beleidsdocument (Verordening Wmo & Jeugdhulp, artikel 1. , Rotterdam 2018.).
Dit mede om een integrale aanpak te bieden, gezien de verschillende wetten heel wat
overeenkomsten hebben. Zelfredzaamheid is een dominante maatstaf waarmee
vastgesteld wordt of- en in welke vorm iemand ondersteuning nodig heeft. Het motief
achter het vergroten van zelfredzaamheid heeft als doel participatie te vergroten. Tevens
heeft een verordening een wettelijk-normatief kader: “(…) algemeen verbindend
voorschrift, vastgesteld door de gemeenteraad, geldig op het grondgebied van de
gemeente; regels die een gemeentebestuur mag uitvaardigen en waar burgers zich aan
moeten houden. ~ worden door de gemeenteraad vastgesteld voor zover de bevoegdheid
daartoe niet bij de wet of door de raad krachtens de wet aan het college van burgemeester

en wethouders of de burgemeester is toegekend” (Artikel 147, Gemw).
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De verordening kenmerkt zich hierdoor voornamelijk als juridisch document dat sturing
geeft middels normen die gesteld worden aan de uitvoering en toegang van Wmo-zorg
aan Rotterdamse burgers.
Indicatie protocol integrale ondersteuningsarrangementen Wmo
In de boven omschreven verordening zijn geen omschrijvingen gegeven op welke wijze
er tot besluit gekomen wordt of iemand in aanmerking komt voor ondersteuning en hoe
dit samenhangt met zelfredzaamheid. Hiervoor wordt verwezen naar het indicatie
protocol. Dit indicatie protocol geeft sturing aan diegene die het onderzoek naar de
ondersteuningsvragen van burgers doen. Op basis van hun onderzoek wordt vastgesteld
of iemand en ik welke vorm iemand ondersteuning krijgt. Zelfredzaamheid en
eigenkracht zijn in dit document eveneens een uitgangpunt om tot een beoordeling en
beslissing te komen. Dit document lijkt daardoor logischer wijs van waarde voor dit
onderzoek, omdat het uitdrukking geeft aan hoe de gemeente zelfredzaamheid bepaalt,
welke invloed heeft om de toegang en de mate iemand ondersteuning kan krijgen vanuit
de Wmo. Indicatieprotocol. De onderzochte versie van dit document was versie 6 welke

op 11-04-2017 binnen de gemeente Rotterdam is verspreid. Dit is, zover de onderzoeker
bekend, de meest recente versie.

Kadernotie Nieuw Rotterdams Welzijn
In het beleidskader welzijn “Nieuwe Rotterdams Welzijn, 2016-2019” (gemeente
Rotterdam, 2015) staat het meerjarenplan van de gemeente omschreven ten aanzien van
welzijn. Deze notitie gaat in op onder andere de Wmo, maar ook andere welzijn factoren.
Dit stuk geld als een verlengde van het Wmo-kader 2015 dat in hetzelfde jaar door de

gemeente raad van Rotterdam werd vastgelegd. De kadernotie verwoord verschillende
programma’s van de gemeente die gekoppeld zijn aan de uitvoering van de Wmo en
andere welzijnstaken. Ook formuleert het document de centrale visie waar vanuit de zorg
ingekocht wordt voor de vastgestelde periode. De kadernotie is digitaal gepubliceerd in
juni 2015.
Het Wmo-kader 2015
De achterliggende visie lijkt in de verordening beperkt omschreven. Met het Wmo-kader
2015 “Rotterdammers voor elkaar: van verzorgingsstaat naar verzorgingsstraat”
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(gemeente

Rotterdam,

2014)

beschrijft

Rotterdam

hoe

de

maatschappelijke

ondersteuning vorm krijgt. Ook staat verwoord welke visie de gemeente Rotterdam heeft
op de doelstellingen die zij willen behalen met hun Wmo-beleid. Het gaat dan met name
in op de verschillende taken van de gemeente Rotterdam en zorginstellingen
(zorgaanbieders) die uitvoering geven aan de Wmo. Het trekt samen op met de eerde
omschreven kadernotitie.

4.4 Dataverzameling
De dataverzameling gebeurt aan de hand van een document analyse van beleidsstukken,
wetgeving en ondersteuningsplannen. De documenten worden verzameld middels het
internet, maar ook via de interne-werkomgeving van gemeente Rotterdam of via
contactpersonen. Er is gekozen voor document analyse, enerzijds uit haalbaarheidsreden
in verband met de pandemie COVID-19 aanpak en anderzijds omdat de taal bepalend is
voor de uitvoering van het beleid (Fairclough, 2001, p. 21).

4.5 Data-analyse
Voor de data- analyse en management wordt gebruik gemaakt van de data-analyse spiraal
zoals omschreven door Creswell en Poth (2018, pp. 185-190).
1. Data-organisatie: Voor aanvang van dit onderzoek is een data-managementplan
geschreven. Dit plan omschrijft hoe de gebruikte data georganiseerd is. Het consistent
organiseren van data, door het creëren van een administratie en documentatie structuur,
maakt het gemakkelijker grote hoeveelheden aan de tekst en andere data te vinden en te
analyseren (Bazeley, 2013). Voor organisatie en opslag van de documenten is er gebruik
gemaakt van de digitale werkomgeving van de Universiteit voor Humanistiek (UvH). Tot
deze map hebben een beperkt aantal personen te weten: de onderzoeker, de begeleiders
en examinator van deze thesis toegang gehad.
Voor het organiseren van de data is in UvH werkomgeving het programma Atlas Ti v8
gebruikt. Atlas Ti is een softwareprogramma dat ondersteunt in het organiseren van grote
hoeveelheid data. Daarnaast kan Atlas Ti onderzoekers ondersteunen in het toekennen
van codes (Creswell & Poth, 2018). In Atlas Ti is een project aangemaakt, dat wil zeggen
een bestand waarin alle data geüpload werd. Ook het project is met een wachtwoord

beveiligd.
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2. Data-selectie: De dataset bestaat uit alleen bestaande geschreven teksten die
grotendeels publiekelijk toegankelijk zijn. Na een voorverkenning van verschillende
documenten bestond de onderzochte data uit een totale omvang van 224 pagina’s. Er is
gekozen om bestaande vastgestelde beleidsdocumenten en wetgeving te gebruiken.
Hierdoor is gepoogd voorkomen dat de geschreven data gedurende het proces veranderd,
zoals bij conceptstukken van beleid het geval kan zijn, omdat deze nog niet formeel
vastgelegd en gepubliceerd zijn.
3. Lezen en emergente ideeën memoreren: in eerste instantie zijn de teksten aandachtig
gelezen op het gebruik van taal omtrent zelfredzaamheid. Deze tekstdelen zijn
gemarkeerd en voorlopig gecodeerd. Daarbij is ook gebruik gemaakt van project memo’s.
Dit zijn kleine stukjes geschreven tekst, parafrases, ideeën en sleutelconcepten die de
onderzoeker gedurende het proces tegenkomt (Creswell & Poth, 2018). Projectmemo’s
zijn geen definitieve conclusies of bevindingen, maar helpen het onderzoeksproces door
ideeën concepten voor de onderzoeker herleidbaar te structureren (Corbin & Strauss,
2015).
4. Codering: Coderen is een centraal proces in kwalitatief onderzoek en help in het
structureren en duiden van bijvoorbeeld teksten (Creswell & Poth, 2018). In dit onderzoek
daarom gebruik gemaakt van dit hulpmiddel. De gemarkeerde tekstgedeeltes zijn codes
gegeven. Hiertoe is gebruik gemaakt van open coding en in vivo-coding. Met open coding
worden teksten gecodeerd, waarin de onderzoeker zelf een code geeft aan wat hij
gevonden heeft (Strauss, 1987). In vivo-coding gebruikt normaliter directe citaten uit
interviews (idem). In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van in vivo coding op bestaande
teksten, om zo dicht bij de omschrijving van zelfredzaamheid te blijven en kleine nuance
aan het licht te brengen en ook de aandacht van de lezer te trekken (Strauss & Corbin,
1990; Bazeley & Jackson, 2013).
5. Groeperen, thematiseren en interpreteren: De codes met bijhorende tekst gedeeltes zijn
geclusterd in thema’s die uit de teksten zelf komen. Het groeperen en duiden van data
helpt bij het analyseren en interpretatieproces (Bazeley, 2013). Hier vanuit wordt is het
dominante en onderliggende discours geabstraheerd.
6. Aanscherpen sub-thema’s: Naast de hoofdthema’s spelen er sub-thema’s die mogelijk

overlap hebben tussen verschillende discoursen. Door de hoofdthema’s te analyseren
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kunnen de sub-thema’s ontwaard en nader geanalyseerd worden, om zo tot de kern te
komen.

4.7 Ethische overwegingen
De gekozen data zijn grotendeels toegankelijk voor iedereen. De niet publieke data van
de gemeente Rotterdam zijn in bewaring van de Universiteit voor Humanistiek. Er is geen
gebruik gemaakt van data die herleidbaar zijn tot privépersonen. De geschreven
beleidsstukken zijn publiekelijk toegankelijk en uitgegeven door de Gemeente
Rotterdam. In deze publicaties staan de auteurs ook vermeld. De onderzoeker heeft geen
contact gehad met deze schrijvers, door het ontbreken van de contactgegevens.

5. Kwaliteitscriteria
Dit thesisonderzoek voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen van de Universiteit voor
Humanistiek, zoals vastgelegd in het werkboek voor de module ZEB-70 (Leget, 2019).
Om hieraan te voldoen is er gebruik gemaakt van een datamanagementplan, een
onderzoeksontwerp welke beoordeeld en goedgekeurd is door drie docenten. Daarnaast
kenmerkt dit onderzoek zich als Zorgethisch onderzoek door middel van het Vismodel.
Leget omschrijft dit model als volgt: “De thema-bepaling, aanleiding, probleem- en
vraagstelling alsmede in de conclusie en de nabeschouwing komt de zorgethiek aan bod”
(Leget, 2019, p. 19). Ook is er in dit thesisonderzoek gebruik gemaakt van verschillende
bronnen. Enerzijds literatuur vanuit onder andere politicologie, sociologie, filosofie en de
zorgethiek, waarvan deze thesis een afsluitend stuk vormt. Anderzijds wordt er gebruik
gemaakt van tekstuele en taal-analyse. Zo beperkt het onderzoek zich niet enkel tot één
invalshoek, maar komen verschillende invalshoeken met elkaar in aanraking (Creswell &
Poth, 2018). Daarnaast moet de onderzoeker zich ervan bewust zijn dat hij ook denkt
vanuit een eigen persoonlijke- en politieke achtergrond (Creswell & Poth, 2018). Door
het bijhouden van een dagboek vergroot de onderzoeker zijn bewustzijn van bepaalde
overtuigingen, emoties en aannames die de interpretatie van het onderzoek kunnen
beïnvloeden (idem). In hoofdstuk 9 staat een nadere omschrijving van de genomen
kwaliteitsmaatregelen voorafgaande aan dit onderzoek.

28

6. Bevindingen
In dit hoofdstuk worden de bevindingen uit de onderzochte data gepresenteerd. In de
beleidsdocumenten zijn verschillende discoursen uit de data naar voren gekomen,
namelijk: Zelfredzaamheid als resultaat, plichtsbehoefte en als verwachting. Deze drie
discoursen worden hieronder nader toegelicht en onderbouwd met directe citaten uit
verschillende beleidsteksten van de gemeente Rotterdam.

6.1 Zelfredzaamheid als plicht en behoefte
Iedereen kan een beroep doen op de Wmo, maar niet iedereen heeft recht op de
ondersteuning vanuit de Wmo. Het besluit of iemand wel of geen (extra) ondersteuning
krijgt vanuit een Wmo-maatwerkvoorziening hangt af van de mate waarop iemand
zelfredzaam is of door zijn omgeving ondersteund kan worden. De criteria om in
aanmerking voor een maatwerkvoorziening te komen zijn vastgelegd in leefgebieden,
waarover op een later moment nadere toelichting volgt.
“Een cliënt kan alleen in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening indien naar
het oordeel van het college bij de cliënt de mogelijkheden om op eigen kracht, met
gebruikelijke hulp, (…) personen uit het sociale netwerk, of met gebruikmaking van
algemene voorzieningen of andere voorzieningen afwezig of ontoereikend zijn (…)”
(Verordening Wmo & Jeugdhulp, artikel 3.2.2. , gemeente Rotterdam 2017).
Zelfredzaamheid wordt in het visiedocument omschreven als een integrale behoefte van
alle Rotterdammers, omdat zij leidt tot een grotere mate van participatie die voor “Iedere
Rotterdam essentieel is (…)” (gemeente Rotterdam, 2015, p. 9). Zelfredzaamheid lijkt
daardoor ook ten diensten te staan aan participatie. Daarnaast dient participeren

(meedoen) volgens het visiedocument ook een economisch belang. “Mensen met een
gezonde leefstijl zijn actiever in de samenleving en economisch productiever. Werken
lukt beter wanneer je gezond bent. Meedoen vergroot het psychisch en fysiek
welbevinden bij volwassenen en ouderen (…)” (Gemeente Rotterdam, 2015, p. 15).
Werken is een vorm van participeren en wordt in het visiedocument omschreven als een
vorm van zinvolle dagbesteding (p. 22). Echter is het zelf-organiseren van zinvolle
dagbesteding lijkt niet voor iedereen haalbaar: “Niet iedereen kan dit echter zelf
organiseren” (p. 22). Desalniettemin wordt er gesteld dat ook zinvolle dagbesteding een

gedeelde behoefte is. In de tekst worden ‘kwetsbare Rotterdammers’ apart benoemt over
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deze behoefte: “Ook minder zelfredzame Rotterdammers hebben behoefte aan een
zinvolle dagbesteding” (p. 22). Er lijkt hier sprake van een verdeling van burgers die meer
of minder zelfredzaam zijn.

De gemeentelijke verordening stelt dat zelfredzaamheid bestaat uit een samenhang van
verschillende aspecten en criteria. Deze criteria zijn volgens de verordening te
beïnvloeden. Hierdoor kan zelfredzaamheid toenemen, gelijk blijven of verminderen. Dit

lijkt tevens te gelden voor de aanwezige zelfredzaamheid: “Zelfredzamer worden
betekent dan een toename van de score op een bepaald levensdomein” (Verordening
Wmo & Jeugdhulp, artikel 1, gemeente Rotterdam, 2018). Hierdoor lijkt er sprake van
een uitgangspunt waarbij er altijd een mate van zelfredzaamheid aanwezig is, die
geconserveerd moet worden door middel van ondersteuning en dienstverlening. Deze
zelfredzaamheid wordt gezien als belangrijk, omdat het een vertrekpunt is waar vanuit
mensen volwaardig kunnen meedoen aan de maatschappij. Het meedoen (participeren) is
ook omgeschreven als een verantwoordelijkheid: “(…) de cliënt in eerste instantie zelf

verantwoordelijk voor zijn eigen leven, zijn zelfredzaamheid en participatie”
(Verordening Wmo & Jeugdhulp, artikel 3.2.2. , gemeente Rotterdam, 2018). Uit het
beleidsstuk lijkt de verwachting dat mensen mee kunnen en willen doen. Daarbij stelt het
beleidsstuk de burger daartoe ook zelf verantwoordelijk om daarvoor zorg voor te dragen.
Meedoen en zelfredzaamheid lijken hierdoor impliciet een plicht. Door het niet voldoen
aan deze plicht, voldoe je niet aan het beeld dat Rotterdam formuleert over de zelfredzame
burger die zijn zorg en hulpvragen zelf oplost of organiseert.
Zelfredzaamheid en eigen kracht worden in de verordening (Verordening Wmo &

Jeugdhulp, artikel 2.3. en 2.3.5, gemeente Rotterdam, 2018) het beleidskader (Rotterdam,
2014, p. 9) en het indiceringsprotocol (gemeente Rotterdam, 2017, p. 79) met elkaar in
verband gebracht. Een startpunt van zelfredzaamheid lijkt dan ook de eigenkracht van
een burger. Ook eigenkracht wordt omschreven als iets wat iedereen heeft en weet te
benutten. Daarbij wordt gesteld dat door het hebben van eigenkracht mensen ook
verantwoordelijkheid hebben deze eigenkracht in werk te zetten. Het beroep doen op
Wmo-ondersteuning leidt, zoals eerder beschreven, tot een onderzoek naar de eigenkracht
en de ‘gehele’ zelfredzaamheid, zoals vastgelegd in de zelfredzaamheidsmatrix

(Verordening Wmo & Jeugdhulp, artikel 3.2.1, gemeente Rotterdam, 2018) waar later in
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dit hoofdstuk nader op in gegaan wordt. Alvorens een burger (aanvullende) ondersteuning
krijgt vanuit een maatwerkvoorziening moet hij of zij de ‘eigen kracht’ benutten. In het
indicatieprotocol staat eigenkracht als volgt geduid:
“De eigen kracht van de cliënt heeft betrekking op de mogelijkheden van de cliënt om
zelf bij te dragen aan zijn zelfredzaamheid en participatie of opvang (…)”
(Indicatieprotocol gemeente Rotterdam, 2017, p. 79).
Ook lijkt eigen kracht als iets omschreven te worden wat voorinzichtelijk en te plannen
is. Eigen kracht lijkt net zoals zelfredzaamheid op een eigenschap en kunnen wat
enerzijds statisch en anderzijds beïnvloedbaar of veranderlijk is. Met eigen kracht lijkt
het indicatie protocol te vooronderstellen dat mensen met een ondersteuningsvraag op de
een of andere manier toch een mate van verantwoordelijkheid en toerrekening hebben in
voorkomen of oplossen van hun probleem.
“Deze eigen kracht komt niet alleen tot uitdrukking op het moment dat de cliënt al
belemmeringen heeft, (…) Het gebruik maken van de eigen kracht betekent ook dat de

cliënt zelf voorziet in de kosten/voorzieningen die algemeen gebruikelijk zijn (…). Een
cliënt wordt geacht hiervoor op eigen kracht zorg te dragen” (idem).
Eigen kracht, verantwoordelijkheid en zelf-kunnen lijken nauw samen te liggen in het
beleid. Het beleid gaat enerzijds uit van een bepaalde welwillendheid en kunnen van
mensen met een ondersteuningsbehoefte: “Gebruik maken van de eigen kracht
veronderstelt daarnaast dat de cliënt zich voldoende verzekert, bijvoorbeeld door een
passende aanvullende ziektekostenverzekering af te sluiten” (idem). Anderzijds wordt
gesteld dat eigen kracht er niet altijd is, maar dat er met voldoende ondersteuning eigen

kracht kan ontstaan. In het beleidskader wordt de eigen kracht en zelfredzaamheid ook in
verband gebracht als een wijze waarop iemand zijn leven kan inrichten en handhaven:
“(…) te verminderen of weg te nemen en de cliënt met de, al dan niet aanvullende,
maatwerkvoorziening in staat wordt gesteld om zich uiteindelijk weer op eigen kracht te
handhaven in de samenleving” (Verordening Wmo & Jeugdhulp, artikel 3.2.2.,
Rotterdam 2017).
In het beleidskader wordt eigen kracht van burgers op een andere manier gedefinieerd
dan in het indicatieprotocol. “Eigen kracht is het persoonlijk vermogen van een burger
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om voor zichzelf te zorgen, zelfstandig te wonen, actief deel te nemen aan de samenleving
en waar nodig hulp in de sociale omgeving te organiseren (idem zelfredzaamheid en
burgerkracht (nulde lijn)” (gemeente Rotterdam, 2015, p. 37). Ogenschijnlijk zitten er
overeenkomsten tussen de twee definities. Het indicatieprotocol gaat in op
“mogelijkheden (…) om zelf bij te dragen aan zijn zelfredzaamheid” (Indicatieprotocol
gemeente Rotterdam, p. 79). Maar het beleidskader stelt dit als “Het vermogen voor
zichzelf te zorgen, (…) actief deel te nemen aan de samenleving en (...) hulp in de sociale

omgeving te organiseren” gemeente Rotterdam, 2015, p. 37. Beide uitleggen gaan uit van
een bepaalde vaardigheid die impliciet of expliciet aanwezig is. De accenten op het
kunnen gebruiken van deze vaardigheden wordt door de een gezien als iets wat tot kan
komen met hulp. De ander als iets waarbij iemand de vaardigheid bezit en ook uitvoert.

6.2 Zelfredzaamheid als resultaat
Zelfredzaamheid blijkt in de verordening een vorm van competenties die in grotere en
minder grote mate aanwezig kan zijn, gelijkt blijven, toe of afnemen. “Het kan ook zijn
dat het niet meer mogelijk is om zelfredzamer te worden, maar dat de ondersteuning

gericht is op het behoud van de zelfredzaamheid en het zoveel mogelijk voorkomen en
vertragen van achteruitgang in de zelfredzaamheid” (Verordening Wmo & Jeugdhulp,
artikel 3.2.1. , Rotterdam 2017).
Hulpvragen worden gekoppeld aan iets waarop ‘resultaat’ geboekt kan worden. In de
verschillende beleidsdocumenten wordt dit geduid als een ‘resultaatgebied’ te weten een:
“leefdomein waarbinnen de zelfredzaamheid moet worden ondersteund door middel van
gebruikmaking van een voorziening met eventueel ondersteuningselementen”
(Verordening Wmo & Jeugdhulp, artikel 3.2.2., Rotterdam 2017). Resultaatgebieden
duiden dus de hulpvragen binnen een specifiek gebied aan waarop resultaat gehaald kan
worden door middel van ondersteuning, zorg of hulpverlening aan diegene die zorg
vraagt. Deze gebieden zijn individueel uitgewerkt in de verordening, het visiedocument
en de arrangementwijzer.
De resultaatgebieden worden ingezet als toetsingscriteria voor de mate ondersteuning
iemand kan krijgen. Deze resultaatgebieden zijn overgenomen uit de ‘Zelfredzaamheid
Matrix’ (ZRM) (Fassaert et al., 2013), die (door)ontwikkeld door de GGD-organisaties
van gemeente Rotterdam en Amsterdam (GGD-Amsterdam & Anton Jansen et al.(red),
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2011). Als argument voor het gebruik van dit model wordt gegeven dat de ZRM bijdraagt
aan: “verschillende dimensies van zelfredzaamheid overzichtelijk en gebruiksvriendelijk
in beeld te brengen” (Verordening Wmo & Jeugdhulp, paragraaf 3.2., Rotterdam 2017).
Op de resultaatgebieden kan gescoord worden, waarbij de score van één de laagste vorm
van zelfredzaamheid representeert en vijf de hoogste. Het zelfredzamer worden en de
mate van zelfredzaam zijn wordt dus kwantitatief uitgedrukt. “Zelfredzamer worden
betekent dan een toename van de score op een bepaald levensdomein” (idem).
In de Wmo verordening (Rotterdam, 2018). zijn met de resultaatgebieden verschillende
vaardigheden geclusterd. Deze clusters bieden, zoals genoemd, een overzicht waaraan de
zelfredzaamheid gemeten kan worden aan de hand van een score. Daarnaast bieden deze
resultaatgebieden de gemeente een manier om de geboden zorg (financieel) te
verantwoorden en te evalueren (artikel, 3.2.1.), maar ook tot het beoordelen of de
ondersteuningsbehoefte beantwoord kan worden vanuit een Wmo-maatwerkvoorziening
of dat er mogelijk andersoortige ondersteuning nodig is, zoals bijvoorbeeld de Wet
Langdurige Zorg (WLZ). “Het is voor het college belangrijk dat het objectief kan

vaststellen of de voorziening noodzakelijk is” (Verordening Wmo & Jeugdhulp, Artikel
3.2.1., gemeente Rotterdam, 2018). Onderzoek naar deze resultaatgebieden moet volgens
de verordening objectief gebeuren en afgestemd zijn op de individuele behoeften en
mogelijkheden van de burger (cliënt). Daarbij wordt een kanttekening geplaatst: “De
ondersteuning beperkt zich tot wat noodzakelijk is in het licht van zelfredzaamheid en
participatie en breidt zich niet uit tot wat de cliënt bijvoorbeeld noodzakelijk vindt in het
kader van smaak”(idem).
In de verordening lijkt daardoor gesteld te worden dat de intrinsieke beleving en ook de
competentie van de burger objectief beschouwd kan worden, waardoor de zorg- of
ondersteuningsvraag ook objectief kan worden toe- of afgewezen (Artikel 2.3). Voor de
totstandkoming van deze beoordeling wordt er verwezen naar het indicatieprotocol.
In het indicatieprotocol is het gebruik van de ZRM drieledig; Ten eerste brengt het de
huidige situatie, op dat moment, in beeld. Ten tweede helpt de score op de ZRMleefgebieden in het onderzoeken welke zorg er nog nodig is. Ten derde geeft de uitslag
aan onder welke groep iemand valt.. Deze groepen lijken zich te kenmerken vanuit een
andere visie dan de eerder genoemde ‘eigen kracht principe’. Zo wordt er hier gericht op
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wat de belemmeringen zijn: “Afhankelijk van zijn belemmeringen wordt de cliënt in één
van de groepen geplaatst” (Indicatie protocol, gemeente Rotterdam, 2017, p. 18).
Hoewel dit een probleem gerichte benadering is, waar in de andere delen van de tekst
vooral gericht wordt op wat er wel kan, lijkt het een manier te zijn waarmee het beleid
poogt de beoordelen welke zorg er nodig is: “Deze indeling is een hulpmiddel om te
komen tot de juiste zorg” (idem). Soms lijkt het niet mogelijk om een cliënt in te delen in
een van de groepen, omdat er verschillende problemen gelijktijdig spelen die overlap
hebben. In samenspraak met de cliënt wordt hij door de medewerker van de gemeente
ingedeeld in een van de bestaande groepen (idem). Dit lijkt in het protocol niet te
betekenen dat iemand voor altijd tot deze groep behoort. Mede doordat iemand zich
mogelijk verder ontwikkeld of dat er gedurende het traject nieuwe inzichten komen uit
bijvoorbeeld diagnostisch onderzoek (dit kan zowel somatisch als geestelijk van aard
zijn). Het indelen bij een groep lijkt vooral gericht op het voorzien in (acute)zorg of
dienstverlening die nodig is. “Het is mogelijk dat nader onderzoek gedaan moet worden
(…) maar ondertussen is wel professionele hulp noodzakelijk” (p. 23). Het driedelig

gebruik van de ZRM, zoals hierboven omschreven, dient naast het in kaart brengen van
de problemen ook tot het komen van een ondersteuning plan.
In dit plan staat er per resultaatgebied de situatie van de cliënt omschreven en een ZRMscore vermeld. Het plan heeft voorogen te werken naar een ‘gewenste situatie’: ‘(…) het
streven om de cliënt op het niveau van participatie en zelfredzaamheid te brengen dat past
bij zijn situatie’ (p. 16). Dit betekent niet dat alles wat de cliënt wil ook vanuit de
maatwerkvoorziening door de gemeente gefaciliteerd kan worden. “ (…) breidt zich niet
uit tot wat de cliënt bijvoorbeeld noodzakelijk vindt in het kader van smaak” (idem). Dit
betekent ook in sommige gevallen dat: “de cliënt zich er soms bij neer moet leggen dat er
belemmeringen blijven, of dat de situatie niet meer kan worden zoals het voorheen was
(…)” (idem). Hierin verplaatst het discours zich van zelfredzaamheid als iets dat
ondersteunt en gevoed kan worden naar een meer taak-verantwoordelijk gerichte taal met
betrekking tot rechten en plichten. De gemeente verwijst naar het wettelijk kader, waar
vanuit de gemeente niet verplicht is: “(…) de aanvrager in exact dezelfde of wellicht zelfs
betere positie wordt gebracht dan voor hij ondersteuning nodig had” (idem).
Om tot haalbare doelen te komen wordt er in het indicatieprotocol een aantal factoren die
alhier als “met name van belang (…)” (p. 17), omschreven worden. Dit zijn:
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1. De situatie van de cliënt alvorens hij getroffen werd door zijn beperkingen
2. De situatie van personen in vergelijkbare omstandigheden en leeftijdscategorie
die geen beperkingen hebben
3. De leerbaarheid van de cliënt (d.w.z. de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden
aan te leren of zich aan te kunnen passen aan nieuwe omstandigheden).

De mate van wat er haalbaar is lijkt hier afhankelijk van de normen die gesteld worden

aan groepen die geen belemmering ervaren. Het hiertoe verhouden, binnen wat er voor
de cliënt mogelijk is, lijkt daardoor bepalend voor welke doelen nastreefwaardig zijn ten
aanzien van participatie en zelfredzaamheid.

6.3 Zelfredzaamheid als goed burgerschap
In de vorige delen stond omschreven hoe de gemeente Rotterdam zelfredzaamheid
omschrijft en beoordeeld. Ook zijn er verschillende doelen van zelfredzaamheid
omschreven. Het komende stuk omschrijft welke grotere verwachting gemeente
Rotterdam heeft ten aanzien van zelfredzaamheid in de vorm van een civil society,
participatie en burgerschap.
Als eerste geef ik toelichting op wat er in de visiedocumenten met de civil society bedoelt
wordt. Daarna welke rol zelfredzaamheid speelt binnen deze visies en afsluitend
omschrijf ik welk ideaal beeld de gemeente schets ten aanzien van burgerschap. Ter
illustratie en om zo dicht mogelijk op de data te blijven worden directe citaten uit de
onderzochte data gebruikt.
6.3.1 Civil society

“De civil society is de samenleving met haar burgers die, individueel of georganiseerd,
(burger)kracht en kennis inzetten voor elkaar (samenredzaamheid). De pedagogische civil
society is waar burgers verantwoordelijkheid nemen voor een pedagogisch klimaat
waarin het goed opvoeden en opgroeien is” (Wmo-kader 2015, Rotterdam 2014, p. 9).
Deze maatschappij visie van gemeente Rotterdam lijkt te bestaan uit verschillende
elementen die continue terugkomen in diverse Rotterdamse beleidsdocumenten. De taal
kenmerkt zich in woorden als: Inzetten, bijdragen, verantwoordelijkheid nemen en
opvoeden. Het inzetten betrecht zich op ´kracht’ en kennis ten diensten van anderen.

Vervolgens introduceert de gemeente een stap van zelf- naar samenredzaamheid. De
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burger wordt hier omschreven als onderdeel van zijn wijk en stad, het belang van de wijk
en deelname hieraan wordt als volgt omschreven: “De wijk is de directe sociale omgeving
van mensen. Mensen wonen in een wijk, hebben daar hun dagelijkse contacten, maken
gebruik van voorzieningen” (p. 12). In de wijken bestaan volgens het document
verschillende partijen die een ‘wijknetwerk’ vormen. Dit netwerk lijkt een belangrijke
positie te krijgen voor de civil society: “Dit wijknetwerk is de kurk van de samenleving
en een voorwaarde voor meer onderlinge betrokkenheid” (idem). Het belang van

investeren in deze wijken wordt kracht bij gezet: “Het ontbreken van voldoende sterke
netwerken in een wijk is een risico voor de verwachtingen van de civil society” (p. 8).
Wijken lijken hierdoor niet alleen te bestaan uit kansen, maar ook risico’s voor het
behalen van de gestelde doelen. Met de civil society krijgen wijken, als sociaal collectief
een opvoedende rol toegewezen. Burgers zorgen voor hun wijk en de wijk voor haar
burgers. Als dit het geval is, dat is er sprake van “samenredzaamheid” (p. 12). De
gemeente stelt voor zichzelf een faciliterende rol, waarmee de participatie en
zelfredzaamheid vergroot wordt.
6.3.2. Zelfredzaamheid en de civil society
“Zelfredzaamheid wil niet perse zeggen dat de persoon zélf overal toe in staat is”
(Indicatie protocol, gemeente Rotterdam, 2017, p. 84).
De civil society te samen met eigen competenties en het sociale netwerk, staat in het
ondersteuningsmodel gepresenteerd als basisbehoefte en fundament van de ontwikkeling
naar meer zelfredzame burgers. In het Wmo-kader staat de ambitie: “de komende jaren
meer zelfredzame Rotterdammers”. Er wordt er een onderscheid gemaakt in “zelfredzame
Rotterdammers” en “beperkt zelfredzame en kwetsbare mensen” (p. 9). Zelfredzaamheid
lijkt hierin toegeschreven aan de Rotterdammer. De anderen die nog niet zelfredzaam zijn
worden mensen genoemd. Deze mensen vormen een doel, om van beperkt zelfredzame
en kwetsbare mensen naar “zelfredzame Rotterdammers” (idem) te maken.
Zelfredzaamheid wordt vervolgens genoemd als dat wat bevorderd moeten worden door:
“Kortdurende ondersteuning” (p. 9). en maatwerk “Wanneer de eigen oplossingen van
Rotterdammers en wijkvoorzieningen belemmeringen onvoldoende weg- nemen (…)”
(idem). Het krijgen van ondersteuning is niet vrijblijvend “Als Rotterdammers
ondersteuning krijgen wordt ook iets van hen terugverwacht” (p. 12) ten einde anderen in
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de wijk verder te helpen. Deze inzet wordt “vrijwillige inzet” genoemd (p. 36). Het valt
op dat het woord vrijwillig en verbonden wordt aan een verwachting. Ondersteuning
ontvangen verwacht ondersteuning teruggeven, daar waar dat mogelijk is binnen het
kunnen van de burger.
6.3.2. Ideaal burgerschap
Zoals eerder omschreven zijn er verschillende toeschrijvingen aan de Rotterdamse
burgers, ofwel de Rotterdammers, zoals zij genoemd worden in de beleidsstukken. Er zijn
zelfredzame, minder zelfredzame en kwetsbare burgers. De beleidsstukken beogen een
maatschappelijke klimaat te bevorderen die de civil society heet. Daartoe is het voor de
gemeente belangrijk dat er belemmeringen worden weggenomen die de participatie, of
wel deelname aan deze maatschappij, van burgers in de wegstaat. Deze belemmeringen
worden ook wel “obstakels (…)” genoemd (p. 9). De ideale burger lijkt in het beleidsstuk
de ‘zelfredzame burger’. Aan hen worden positieve kenmerken en vaardigheden
toegeschreven, zoals: Eigen kracht, doet vrijwilligerswerk, heeft werk, draagt bij aan zijn
wijk/buurt/stad, is gezond en heeft een gezonde levensstijl. Dit staat ten opzichte van de

andere groep burgers. Aan hen worden andere woorden gegeven zoals: kwetsbaar,
afhankelijk, minder-zelfredzaam, ongezondere levensstijl. Aan deze doelgroep worden
ook andere verwachtingen gehecht en wensen toegeschreven. Het beleid heeft als
doelstelling van deze groep mensen ook ‘ideale burgers’ te maken, conform de
zelfredzame burger.
Het beleidskader lijkt hierin de moeilijkheden te erkennen. Zo wordt er aangegeven dat:
niet iedereen hetzelfde is en dat er afgestemd moet worden op wat er per individu
mogelijk is. Tegelijkertijd wordt er dan wel verwacht dat deze personen zich vervolgens
naar een bepaalde maxime kunnen verhouden die past bij de maximale zelfredzaamheid,
om daar vanuit bij te dragen aan de samenleving en problemen om te lossen middels het
kunnen dat anderen binnen het (buurt)netwerk hebben. Dit wordt, zoals eerder
aangegeven, samenredzaamheid genoemd.

6.4. Een discours van zelfredzaamheid
Op basis van de bevindingen in voorgaande paragraven zijn er drie discoursen te traceren.
Te weten: plicht, resultaat en goed burgerschap. De drie discoursen lijken verschillend,

maar zijn met elkaar verweven en beïnvloeden elkaar.
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Plicht komt naar voren in de ‘Verordening Wmo en Jeugdhulp’ (gemeente
Rotterdam, 2018). Hierin wordt middels verschillende wetsartikelen de plicht tot
zelfredzaamheid en actorschap van de burger vastgelegd. De verantwoordelijkheid van
de gemeente en burger wordt hierin van elkaar gescheiden. Hulp zoeken en krijgen
kenmerkt zich in dit discours als het nakomen van plichten en verantwoordelijkheden. Er
wordt daarin verwacht dat iemand zichzelf in de maatschappij kan handhaven en dat met
zo min-mogelijk hulp van de overheid doet. Als er zorg gevraagd en ontvangen wordt

hangt hieraan een verwachting van de overheid aan de burger. De burger wordt geacht
een maatschappelijke tegenprestatie te leveren. Hulp vragen lijdt tot een schuld aan de
maatschappij, die vereffend wordt middels een tegenprestatie in vormen van
vrijwilligerswerk of andersoortige arbeid. Deze tegensprestatie is ook onderdeel van een
groter maatschappelijk paradigma, namelijk die van de participatiemaatschappij.
Naast de genoemde tegenprestatie moet er ook gepresteerd worden middels het
boeken van resultaten in het vergroten en behouden van de zelfredzaamheid. De
hulpvragen leiden tot doelen die moet verantwoord moeten worden middels de

kwantificatie van zelfredzaamheid binnen verschillende domeinen die resultaatgebieden
heten. Hiervoor wordt de Zelfredzaamheidsmatrix gebruikt (Fassaert et al., 2013; GGDAmsterdam & Anton Jansen et al.(red), 2011). Het scoren op zelfredzaamheid hangt af
van de persoonlijke mogelijkheden van de burger ten opzichte van de andere burger die
zelfredzaam is. Het zelfredzamer worden en zijn wordt verwoord met ogenschijnlijk
positieve factoren, tegenover mensen die afhankelijk zijn en ook minder kunnen.
Tegelijkertijd wordt er ook erkent dat niet iedereen zelfredzamer kan worden, welke de
vraag om langere zorg en ondersteuning legitimeert volgens het beleid.
Deze factoren schetsen een burger die zelfstandig is en door deze zelfstandigheid
zorgt voor zijn wijk en de mensen die daarin leven. De wijk zorgt vervolgens voor de
burger. Naast de “zelfredzame Rotterdammer” zijn er ook “minder zelfredzame en
kwetsbare mensen”. Er is sprake van een tweedeling in mensen die ondersteuning
behoeven en mensen die, zoals hierboven genoemd, het wel zelf kunnen. Deze laatste
doelgroep vormen het ideaal beeld. Want deze burgers zorgen voor een civil society
waarin mensen voor elkaar zorgen en de overheid een faciliterende rol heeft.
Zelfredzaamheid heeft hierin niet de betekenis dat de burgers alles zelf moeten en kunnen
doen. Het is geen individu tussen alle individuen, maar een burger die door zijn kunnen
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de ander helpt. Dit discours richt zich hier op de verwachting dat burgers welwillend en
kundig zijn in het aanbieden en accepteren van zorg door en aan anderen in hun wijk.

39

7. Discussie
In het voorgaande hoofdstuk werden de bevindingen van het empirische onderzoek
gepresenteerd. Deze bevindingen kwamen voort uit een analyse van diverse
beleidsstukken van de gemeente Rotterdam die de wettelijke en protocollaire contouren
vormen voor de uitvoering van de Wmo. In dit hoofdstuk vindt een reflectie plaats op de
bevindingen.

7.1.

Zelfredzaamheid is uiting geven aan goed burgerschap

De rijkheid aan positieve verwachtingen ten opzichten van zelfredzaamheid en civil
society toont het sociale karakter van het beleid. Ook speelt er een andere motivatie,
namelijk die van kortdurende periode van de ondersteuning gepaard met zo minmogelijk
bemoeienis van professionele zorg en de verwachting dat mensen elkaar kunnen en willen
helpen. Echter, in een eerder onderzoek naar de civil society omschrijven Uitermark en
Duyvendak deze maatschappelijke transformatie als een kwetsbaarproces. Dit komt door
de haast die vaak gepaard gaat met het opstellen en uitvoeren van beleid, waardoor
contact met praktijk waarin het beleid plaatsvindt verloren gaat. Hierdoor ontwikkelt het
beleid zich autonoom verder, zonder dat de uitwerking concreet gemaakt wordt
(Uitermark & Duyvendak, 2007).
Het Rotterdamse beleidsdiscours rondom zelfredzaamheid is gelaagd en niet eenduidig.
Dit lijkt overeen te komen met de bevindingen van Van Der Ham et al. waaruit blijkt dat
ook Wmo-adviseurs verschillende opvatting hebben over de betekenis van
zelfredzaamheid (Van Der Ham et al., 2018). Wel lijkt het discours zich te richten op het
verbinden van burgers opdat zij elkaar kunnen helpen. Daarin wordt een onderscheid

gemaakt tussen zelfredzame, minder-zelfredzame en kwetsbare burgers. Ook kenmerkt
het discours zich als een labyrint van plichten en verwachting tegenover kunnen en willen.
Dit komt overeen met de bevindingen van Tonkens en Duyvendak die zelfredzaamheid
binnen Wmo onderscheiden in drie opvatting: “Je problemen zelf oplossen, het eigen
netwerk aanspreken, maar óók professionele hulp vragen, teneinde het in een later
stadium alsnog zelf te kunnen redden of het netwerk te kunnen inschakelen” (Tonkens &
Duyvendak, 2018, p. 2). Maar, anders dan bij de bevindingen van Tonkens en
Duyvendak, blijkt er ook een discours rondom zelfredzaamheid gekoppeld aan een

bepaalde plichten die een burger heeft ten opzichte van zijn zelfredzaamheid en positie
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in de maatschappij. Hierdoor is zelfredzaamheid niet persé een vaardigheid, maar ook een
normatief kader waartoe een ieder zich moet verhouden.
In lijn van deze verwachting zou dit tot een afname van zorgkosten voor de gemeente
moeten leiden, omdat burgers meer voor elkaar gaan zorgen en dat de buurt waarin
iemand woont daartoe de meest passende ingang lijkt. In het Rotterdamse Wmo-beleid
en de Wet maatschappelijke ondersteuning richt het discours zich op de noodzakelijke
vaardigheden die burgers moeten hebben om zonder (gefinancierde)ondersteuning hun
leven te leiden. In eerste instantie moet de burger hulp van zijn omgeving vragen of
zichzelf voorzien. Als dit dan toch niet lukt of kan komt er professionele ondersteuning
die de burger wordt aangeboden. Op het moment dat iemand niet in aanmerking komt
voor Wmo-ondersteuning dan stelt het beleid dat de burgers worden doorverwezen naar
passend partijen.
Uit het onderzoek van Bredewold et al. (2018) blijkt een soortgelijke verwachting. Echter,
blijkt er uit hun onderzoek dat buurtbewoners ondersteuningstaken enkel deels en tijdelijk
kunnen overnemen. Daarnaast stellen zij dat buurtbewoners best iets willen en kunnen
doen, maar dat deze motivatie gebonden is aan een overzichtelijke en tijdsgebonden
periode (Bredewold et al., 2018). Met andere woorden: het helpen heeft een duidelijk
begin- en eindpunt nodig. Professionele zorg kan daarom niet (volledig) overgedragen
worden aan burgers (idem).

7.2.

Zelfredzaamheid is presteren en verantwoorden

De gemeente krijgt in toenemende mate taken en plichten bij, waaronder de Wmo en
Jeugdzorg. Er lijkt spraken van een groei van taken, maar minder financiële middelen die

daartoe beschikbaar worden gesteld vanuit de rijksoverheid (VNG, oktober 2019).
Gemeenten moeten daardoor wel prioriteiten stellen omdat niet alles bekostigd kan
worden en de Wmo slechts een van de taken is. Deze gedachten heeft overeenkomsten
met de stellingen dat participatie en zelfredzaamheid on-losmakend verbonden zijn met
de preventie en terugdringen van toenemende kosten. De gemeenten zijn erbij gebaat dat
burgers meer voor elkaar gaan zorgen en passen daarop hun taal aan (Tonkens &
Duyvendak, 2018; Tonkens, 2014).
De insteek van het Rotterdamse beleid om de onderlinge hulp tussen de burgers te

vergroten betekent niet dat deze alleen gericht is op het vervullen van een zorgtaak naar
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de hulpbehoevende burger, maar ook een verantwoording hoe deze hulp rechtvaardig
gefinancierd kan worden ten opzichten van anderen verantwoordelijkheid, taken en
plichten die de gemeente heeft. Deze beginselen zijn terug te in wat Tronto stelt over de
verdelingstaak waarin overheden zorgdragen voor een rechtvaardige verdeling van
middelen voor onder andere de zorg (Tronto, 2013). Dit laat ook zien dat de beleidstaken
van de gemeenten zich in een politieke en culturele context afspelen. In deze context kan
de ervaren (politieke) urgentie voor een bepaalde taak of verwachting veranderen. Deze

context is vormend voor de praktijk waarin het beleid zich bevindt (Visse & Abma, 2018).
De taal in het discours is daarmee niet alleen sturend, maar ook vormend in hoe er met
deze context omgegaan moet worden (Van Den Berg, 2004).
Uit een van de bevindingen is duidelijk geworden dat het discours ook aanstuurt op
zelfredzaamheid als een vorm van prestatieplicht. Dit is met name terug te vinden in de
gemeentelijke verordening, zoals omschreven bij 6.2, waarin het doel van de Wmoondersteuning geduid wordt. Dit presteren krijgt uitwerking aan de hand van de
Zelfredzaamheidsmatrix. Die enerzijds als een indicatie instrument gebruikt wordt, om te

duiden waar er zorg nodig is. Anderzijds dient deze als een evaluatie middel, waarin het
presteren op de ‘leefdomeinen’ die gekoppeld zijn aan zelfredzaamheid, gemeten wordt
(Hoijtink, 2018; Fassaert et al., 2014). Het is door het ontbreken van empirisch onderzoek
in deze masterthesis naar de sturende werking van deze taal onduidelijk hoe deze in de
Rotterdamse Wmo-praktijk uitwerking heeft in het meten van zelfredzaamheid.
De bevindingen tonen aan dat de Zelfredzaamheidsmatrix gebruikt wordt om
zelfredzaamheid te evalueren. Het is gissen of de gestelde parameters wel een concrete
representatie zijn van de situatie waarin een burger zich bevindt. Er lijkt namelijk sprake
van een tijdelijke interpretatie, ofwel een momentopname, door een persoon die
werkzaam is voor de gemeente, die gevolgen kan hebben voor de mate van zorg die aan
een burger toegekend wordt (Hoijtink, 2018; Duyvendak, Verplanke & Lausberg, 2018).
Het is daarom de vraag of deze manier van evalueren de realiteit waarin de burger zich
bevindt te veel reduceert, waardoor de concrete- en impliciete ondersteuningsbehoefte uit
het oog verloren wordt. Hierdoor dreigt de beleving en ervaring van de burger
gereduceerd te worden zodat het past binnen het evaluatiemodel (Dahler-Larsen, 2013).
Maatschappelijk is er sprake van een drift om op grote schaal de kwaliteit van zorg- en
hulpverlening te evalueren. Binnen het zorg en welzijn richten deze evaluaties zich
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voornamelijk op de handeling, het proces en resultaat. Daarom verlopen evaluatie veel
volgens een bepaald stramien en legt daarmee de focus op een specifieke (technische)
kant van zorg. Dit is niet een besluit dat op zichzelf staand is, maar ook ingebed in een
bepaalde politieke voorkeur die de evaluatie stuurt (Van Reekum, 2009). Zo wordt de
kwaliteit getoetst aan vastgestelde kwaliteitscriteria die vanuit verschillende wetten
worden voorgeschreven. Dit is wat Legemate et al. “bestuurlijke toezicht” noemen. Deze
vorm van toezicht probeert een tweedelig vorm van kwaliteit te controleren en te

evalueren, namelijk: Toezicht op de kwaliteit van de zorg en rechtmatigheid van de
geleverde zorg. Dit laatste gaat om het toezicht op de gedeclareerde zorg, betaalt door de
overheid, wel uitgevoerd is en ook volgens de gestelde kwaliteitsnormen (Legemate et
al., 2013, p. 233). Met een dergelijke vorm van toezicht wordt ook de verdeling van de
middelen bewaakt, wat volgens Tronto voorwaardelijk is voor een rechtvaardige en
zorgzame samenleving (Tronto, 1993).
Hoewel bestuurlijk toezicht tegemoet komt aan deze voorwaarde, blijft het probleem dat
de kwaliteit vastgesteld moet worden uit vooraf bepaalde standaarden. Daarnaast brengen

dit soort meetinstrumenten voor zorg ook een nieuwe bureaucratische taal, die veelal niet
aansluit op het dagelijks leven van mensen die met zorg in aanraking komen. Dit is
problematisch, want de particuliere geleefde ervaring en handelingen in praktijken van
zorg laat zich niet makkelijk reduceren in een generalistisch model, omdat deze
ervaringen per persoon anders kunnen zijn (Leget, Borry & De Vries, 2009). Daarnaast
brengt deze vorm van toezicht nog een institutionele kwetsbaarheid met zich mee.
Doordat vastgestelde maatstaven en kwaliteitscriteria, zoals eerder omschreven werd in
hoofdstuk 3, van evalueren en kwaliteitscontrole kunnen leiden tot missiedrift. Bij

missiedrift richten de betrokken zorg- en overheidsinstellingen zich te veel de
kwaliteitsnormen en raken daardoor hun primaire taak uit het oog. Dit schaad vervolgens
de kwaliteit van de daadwerkelijke zorg die geleverd moet worden (Cornforth, 2014). Op
papier kan het erop lijken dat bepaalde gestelde doelen behaald zijn, dit kan echter, in de
praktijk anders blijken (Dahler-Larsen, 2015).
Daarom zijn er naast deze vorm van toezicht ook specifieke casestudies nodig om de
anders verborgen ervaringen in deze zorgpraktijken te onthullen. Deze studies leiden niet
tot universele waarheden, maar kunnen wel een ander perspectief op de uitwerking van
beleid opleveren. Het maakt de uitwerking van beleid, in een zorgpraktijk en particuliere
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ervaring, meer concreet (Mol, 2009, p. 9). Deze benadering lijkt ook tegemoet te komen
met de Rotterdamse beleidsvisie om aan te sluiten bij de concrete Wmoondersteuningsbehoefte aan haar burgers en een zorgzamere samenleving.

7.3.

Zelfredzaamheid is een vorm van paradoxale afhankelijkheid

Het discours gaat uit van een bepaalde mate van zelfredzaamheid die altijd aanwezig is.
Zoals we bij 7.1. beschreven, onderscheiden Tonkens & Duyvendak het discours rondom
zelfredzaamheid in driedelen waaruit blijkt dat de mate van zelfredzaamheid afhangt van

de hoeveelheid hulp die jezelf kunt inschakelen (Tonkens & Duyvendak, 2018). Het
‘Zelf’ lijkt hieruit te gaan van ‘anderen’ die bijdragen aan het onderhouden van ‘het zelf’
(Chen, Boucher & Kraus, 2011, p. 149).
Er is dus altijd sprake van een verbinding met anderen, waarin een bepaalde positie wordt
ingenomen. Vanuit deze positie organiseren we ons leven middels de vaardigheden die
we zelf hebben of met de hulp van anderen als we het zelf niet kunnen. Deze relationele
verbondenheid aan zorgen voor elkaar, anders dan concurreren met elkaar is wat Virginia
Held intertwined relations noemt (Held, 2006, p. 15). Zelfredzaamheid gaat in dit opzicht
niet uit van alleen het zorgen en handhaven van jezelf, maar ook iets terug kunnen doen
voor anderen of anderen om hulp vragen. Zorggevers en ontvangers moeten ieder actief
deelnemen aan de zorgpraktijk waarin zij elkaar ontmoeten(idem).
Eerder werd beschreven hoe het vragen om Wmo-ondersteuning leidt tot verplichtingen
waaraan je moet voldoen om ook daadwerkelijk hulp te krijgen. Daarnaast omschreef ik
ook hoe het krijgen van hulp zal leiden tot een bepaalde schuld in de vorm van een
verplichte tegenprestatie. In het beleid betekent het niet-zelfredzaam zijn en zorgvragen
dus ook de schuld accepteren. Deze personen worden door het vragen van zorg
institutioneel in een lagere machtspositie geplaatst, waar vanuit zij gehoor moeten geven
aan de gestelde normen van de overheid om in aanmerking te komen voor zorg. Dit komt
overeen met wat Michel Foucault stelde dat zorg geven en ontvangen automatisch leidt
tot ongelijke machtsposities (Foucault, 1995, p. 91). Hierdoor schuilt er een paradox in
het beleidsdiscours omtrent zelfredzaamheid, waar mensen die zorgvragen juist
afhankelijk worden gemaakt van de gestelde normen vanuit instituties, zoals de gemeente
Rotterdam en het handelen van zorggevers. Dit komt overeen met wat sociologe Evelien
Tonkens het paradox van zelfredzaamheid noemt. In deze paradox moeten burgers
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enerzijds zijn kwetsbaar- afhankelijkheid erkennen, tegenover een maatschappij en
overheid die juist een grote mate van zelfstandigheid verwacht (Tonkens, 2014).
Maar in welke mate zijn diegene die wel zelfredzaam zijn ook verplicht zorg te dragen
aan diegenen die zorgbehoeven? De prestatie die verlangt wordt om tot een betere
(zorgzamere) maatschappij te komen lijkt binnen het discours vooralsnog bij diegene die
om zorg vraagt te liggen. Deze ongelijke posities kunnen leiden tot paternalisme (Tronto,
1993). Ook Frans Vosman (2014) stelt dat ongelijke posities, die ik eerder omschreef,
ook voortkomen uit de gebruikte beleidstaal door de overheid, die ver weg staat van de
gebruikelijke taal en leefwereld van de ‘gewone burgers’. Volgens Vosman ligt de
oorzaak van dit probleem in wat hij noemt de evaluatieachterstand op het uitgevoerde
beleid die op zijn beurt voorkomt uit de grote haast waarmee beleid geschreven wordt.
Deze achterstand is problematisch, omdat het niet overweegt welke waarde volle
handelingen en ervaringen er gehecht worden door de mensen die uitvoering geven aan
het geproduceerde beleid. Dit maakt het beleid abstract en afstandelijk van de
daadwerkelijke praktijken van zorg (Vosman, 2014).
Desalniettemin worden deze posities gerechtvaardigd doordat zelfredzame personen een
keuze mogen maken zich niet te wijden aan het zorgen een ander die zij niet kennen. Het
dwingen van het hulp moeten bieden lijdt dan ook niet tot rechtvaardige en goede zorg,
omdat het vrijheid aan keuze van zelfredzame personen ontneemt. Hierdoor lijkt een op
zichzelf staande distributieve rechtvaardigheid theorie, die de verdeling van zorg eerlijk
probeert te bewerkstelligen, te beperkt om ook tot een zorgzamere samenleving te komen
(Gheaus, 2005, p. 288).

Hoe kunnen we een brug slaan tussen deze uiteenlopende belangen, vrijheden en
machtsposities? Het kunnen verplaatsen in een ander die je niet kent is ook een praktische
onmogelijkheid. Dit komt door wij allen in verschillende contexten, met verschillende
achtergronden ons leven vormgeven (Van Den Bersselaar, 2009). Daarnaast is het fysiek
onmogelijk om volledige vanuit het perspectief van een ander te begrijpen en te ervaren
(Sevenhuijsen, 2003). Om het groeien van wederzijds begrip en empathie mogelijk te
maken zijn er ruimten nodig om elkaar fysiek en filosofisch te ontmoeten. Selma
Sevenhuijsen stelt dat er in deze ontmoetingen gesprekken plaats kunnen vinden. Deze
gesprekken dragen bij aan een verdere morele en politieke oriëntatie op de ander. Dit
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vraag van deelnemers dat zij zorgvuldig en respectvol naar elkaar luisteren en reageren
op diegene die zichzelf kwetsbaar opstelt (Sevenhuisen, 2003, pp. 187-187). Dit is nodig
omdat alleen door de ander te ontmoeten wij de gelegenheid krijgen te ervaren welke zorg
diegene nodig heeft. Ook geeft de ontmoeting ruimte en gelegenheid de context van ander
beter te leren begrijpen. Deze ontmoetingen maken politieke en morele beoordeling
mogelijk (Sevenuijsen, 2003).
Eerder omschreef ik hoe Vosman stelt dat machtsposities mede bepaalt worden door de
taal die in het beleid gebruikt wordt (Vosman, 2014). Deze beleidstaal wordt niet door
een overheid als instituut geschreven. Een instituut is namelijk zelf geen wezen dat iets
produceert, maar een samenhang van personen en waarden die een bepaalde invloed
uitoefent en maatschappelijke functie vervult (Foucault, 1993). De ambtenaren die bij dit
instituut werkzaam zijn schrijven het beleid. Zij verkeren zelf in bepaalde context en
machtsposities. Hun eigen machtspositie en context hebben invloed op de vormgeving en
taal van het beleid (Crank & Cook (1995). Daarnaast kenmerkt deze taal zich ook door
politieke voorkeuren en trends (Van Reekum, 2009). Ook is de taal een gevolg van een

de historische en culturele inbedding van het instituut waartoe de schrijver zich verhoudt
(Smith, 1995; Crang & Cook, 1995; Devault & McCoy, 2012). De bron voor goed beleid
ligt daarom in de ontmoetingen met diegene voor wie het beleid probeert te zorgen.
Daarvoor zou er ruimte gecreëerd moeten worden zodat ook beleidsmakers deze personen
ontmoeten, zien en horen in de praktijk van zorg waarin zij zich bevinden. Deze
ontmoetingen kunnen niet alleen de context van diegene die zorg nodig heeft
verduidelijken, maar de beleidsmaker ook gevoelig maken voor de effecten die het beleid
op deze personen heeft (Mol, 2009).
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8. Conclusie, aanbevelingen en vervolgonderzoek
In dit hoofdstuk presenteer ik de conclusie van dit masterthesis onderzoek. Deze
conclusie is gebaseerd op de discussie die in hoofdstuk omschreven staat. Deze discussie
volgde uit de bevindingen die opgedaan zijn aan de hand van het bestuderen van de
discoursen omtrent zelfredzaamheid binnen verschillende beleidsstukken van gemeente
Rotterdam. Na het omschrijving van de conclusie volgen aanbevelingen voor nader
onderzoeken en het verder vormgeven van het discours rondom zelfredzaamheid binnen

de Rotterdamse beleidsstukken.

8.1 Conclusie
Deze masterthesis vertrok vanuit de vraag welke discoursen rondom zelfredzaamheid
binnen het Wmo-beleid van de gemeente Rotterdam te traceren zijn en wat dit betekent
voor goede Wmo-zorg. In het onderzoek is er een breed scala aan beleidsdocumenten van
de gemeente Rotterdam onderzocht. Hieruit is naar voren gekomen dat zelfredzaamheid
binnen het beleidsdiscours gelaagd, niet eenduidig en ook paradoxaal is. Door de
gelaagdheid in het discours is het niet geheel duidelijk geworden wat het dominante

discours omtrent zelfredzaamheid is. Hierdoor lijkt er spraken van verschillende
discoursen die met elkaar raakvlakken hebben op het gebied van beleid rondom Wmozorg.
Hoewel het beleid beoogt toegang, verdeling en kwaliteit van de Wmo-zorg te kaderen,
vormt het discours omtrent zelfredzaamheid een tweesplitsing in afhankelijke en niet
afhankelijke mensen. Zo toont het discours zich als een normatief kader waarin de maat
gesteld wordt voor Wmo-zorg, zonder dat hierop invloed uitgeoefend kan worden door
diegenen waarvoor het beleid probeert te zorgen. Dit blijkt onder andere uit de manier

waarop zelfredzaamheid middels de ZRM gescoord wordt. Hoewel deze evaluatie en
toetsingsvormen een mate van kwaliteit- en resultaat inzicht kunnen bieden, vormen ze
ook een bedreiging waarbij het individu, diens specifieke context en zorgbehoefte uit het
oog verloren wordt (Dahler-Larsen, 2003). De waarde van deze modellen is dus
twijfelachtig als het gaat om goede en effectieve Wmo-zorg. Dit komt ook doordat de
modellen en de manier van interpretatie gekleurd worden door de culturele, politieke en
maatschappelijke context van diegene die de zelfredzaamheid onderzoekt. Een andere
vorm van meten, door bijvoorbeeld een dialoog of beschrijvende rapportage, zou kunnen

bijdragen aan een meer concrete evaluatie van de zorg (Mol, 2009).
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Ook kenmerkt het discours zich vanuit een visie op een andere vorm van samenleven. In
deze visie wordt er verwacht dat mensen meer naar elkaar omkijken en voor elkaar
zorgen, zonder of met zo minmogelijke overheidsbemoeienis (Bredewold et al., 2018).
De Wmo als wetgeving en het daaraan verbonden beleid draagt een paradox in zich.
Doordat het zelfredzaamheid als norm en verplichting stelt. Mensen moeten namelijk
hun eigen leven kunnen handhaven. Maar tegelijkertijd moeten ze in dit leven ook
omkijken en zorgen voor hun omgeving (Tonkens, 2014). Het zelf staat hierin altijd in

contrast met anderen (Chen, Boucher & Kraus, 2011). Dit raakt aan een zorgethische
opvatting van relationele verbondenheid, waarin we zorgdragen voor elkaar (Held, 2006).
Echter blijkt de verantwoordelijkheid en plicht, binnen het dominante discours omtrent
zelfredzaamheid, voornamelijk bij diegene te liggen die zorg vraagt en ontvangt.
Waardoor er weinig verantwoordelijkheid gelegd wordt bij de mensen die deze zorg (nu)
niet nodig hebben. In het beleid zit de bedreiging dat het ongelijke machtsrelaties en
paternalisme in hand gewerkt worden (Foucault, 1995; Tronto, 1993).
Om deze bedreiging tegen te gaan moeten beleidsmaker, waaronder adviseurs en

volksvertegenwoordigers, de mensen waarvoor zij hun beleid schrijven ontmoeten in de
contexten en zorgpraktijken waarin zij zich bevinden. In deze ontmoetingen kan aan de
hand van een dialoog tussen beleidsmakers, zorggevers en zorgontvangers een politieke
en morele oriëntatie plaatvinden (Sevenhuijsen, 2003). Deze oriëntatie kan nieuw visie
geven op wat er nodig is voor goede Rotterdamse Wmo-zorg. Waarin het niet alleen gaat
over zorg vóór de ander, maar juist samen met elkaar.

8.1.

Aanbevelingen

Allereerst is het belangrijk om te begrijpen dat zelfredzaamheid geen garantie geeft op

een goede zorg en zelfredzaamheid zich ook niet makkelijk laat categoriseren. Dit zorgen
is, zoals ik eerder omschreven heb, altijd in verbinding met anderen waarin er voor- en
met elkaar gezorgd wordt. Er moet daarom oog zijn voor deze context waarin diegene die
Wmo-ondersteuning vraagt en ontvangt zich bevindt. Binnen het discours van de
gemeente Rotterdam en wetgeving van de Rijksoverheid, lijkt er vooral oog voor diegene
die minder zelfredzaam is en zelfredzaam moet worden, zoals de meesten die wel zonder
overheidszorg zich kunnen handhaven. Nader onderzoek naar deze contexten en ervaring
zijn daarom aan te bevelen.
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Zelfredzaamheid is, zoals gezegd, niet alleen te bewerkstelligen door eisen te
stellen aan diegenen die zorgbehoevend zijn, maar vraagt ook morele inspanning van
diegene die zorg kunnen bieden (Sevenhuijsen, 2003). Dit vraagt om ander onderzoek
naar de processen die gekoppeld zijn aan de vorming van het huidige beleid en een
heroriëntatie op hoe de daaruit voorkomende beleidsstukken invulling krijgen.

Ook kan er, gebaseerd op dit onderzoek, aanbevolen worden om een andere manier te

spreken over burgers die ondersteuning nodig hebben. Zij worden, zoals ik hierboven
omschreven heb, op een andere plaats binnen het beleid gezet. Het gaat vooral om iets
wat zij niet zijn en wel moeten worden.

8.2.

Nader onderzoek

In de discussie omschreef ik hoe casestudies een aanvulling of een alternatief voor de
huidige evaluatie modellen. Uitgebreide casestudies naar Wmo-zorg en de positie van
zelfredzaamheid in de praktijken waar deze zorg plaatsvindt kunnen andere perspectieven
op de waarde en betekenis van zelfredzaamheid geven. Het is daarbij interessant om
geleefde ervaringen van personen die zorg ontvangen te onderzoeken, door bijvoorbeeld
fenomenologisch en biografisch onderzoek.

Ik omschreef ook hoe de diverse maatschappelijke en culturele contexten waar vanuit wij
de wereld om ons heen ordenen en interpreteren, sturend zijn op onze betekenisgeving en
politieke voorkeur (Van Den Besselaar, 2009). Dit heeft, zoals genoemd, ook invloed op
de manier waarop beleid geschreven wordt (Van Reekum, 2009). Het is daarom
interessant om de beleidsmakers, Wmo-adviseurs en hulpverleners te betrekken in een
onderzoek naar hoe zij uitvoering geven aan de gestelde beleidskaders omtrent de Wmo
en zelfredzaamheid. Dit kan bijvoorbeeld door een institutionele etnografie, waarin
studerende elementen zoals teksten, machtsposities en tradities, in concrete praktijken
onderzocht worden. Dit kan inzicht bieden op de daadwerkelijke uitwerking van beleid
in de verschillende praktijken van zorg, dus ook de Wmo-loketten en wijkteams, die aan
dit beleid uitvoering geven.

Het Rotterdamse beleidsdiscours omtrent zelfredzaamheid is, zoals ik omschrijf, gelaagd
en niet eenduidig, waardoor een eenvoudig begrip ontbreekt. Uit een eerder onderzoek
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bleek dat dit ook het geval was onder Wmo-adviseurs. Zij gaven verschillende
uitdrukkingen aan de betekenis van zelfredzaamheid (Van Der Ham et al., 2018). Daarom
is het ook interessant om te onderzoeken welke perspectieven er te vinden zijn onder de
hulpverleners die werken met de evaluatie modellen zoals de zelfredzaamheid. Hiermee
kan onderzocht worden welke aanvulling deze professionals kunnen bieden op het beleid.

9. Kwaliteit van het onderzoek
In dit hoofdstuk omschrijf ik welke maatregelen er genomen zijn voor kwaliteit
voorafgaande aan dit onderzoek. Vervolgens ga ik in op kwaliteit van het uitgevoerde
onderzoek.

9.1.

Kwaliteitsmaatregelen voorafgaande aan het onderzoek.

In deze paragraaf omschrijf ik welke maatregelen er door mijzelf vooraf zijn gepland om
de betrouwbaarheid, geldigheid en generaliseerbaarheid van dit onderzoek te vergroten.
9.1.1. Maatregelen planning, dataset en voorkennis
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van geschreven teksten die onder de naam van de
gemeente Rotterdam gepubliceerd zijn. Deze beleidsteksten bestonden al en zijn niet tot
stand gekomen tijdens dit onderzoek. Deze teksten zijn grotendeels toegankelijk doordat
zij digitaal gepubliceerd zijn. Voor andere documenten heb ik gebruik gemaakt van mijn
eigen contact bij de gemeente Rotterdam. Ook heb ik via deze contact navraag gedaan of
de gebruikte documenten nog actueel en in gebruik zijn. Na bevestiging door hen en
internet research heb ik dit als voldoende betrouwbaar beschouwd en teksten genomen
als data voor het onderzoek.
Voorkennis over het thema zelfredzaamheid heb ik door verschillenden manieren

opgedaan. De eerste manier was het werk dat ik gedaan heb voor het Leger des Heils te
Rotterdam

als

maatschappelijk

werker.

Hier

werkte

dagelijks

met

de

Zelfredzaamheidsmatrix, Wmo-adviseurs en mensen die Wmo-ondersteuning kregen of
nodig hadden. Deze ervaring en kennis vormde deels aanleiding in de keuze voor het
onderzoeksonderwerp. Daarnaast heb ik een grootdeel van de gebruikte literatuur
gevonden gedurende mijn studie zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te
Utrecht. Niet alleen de verschillende cursussen die we hier kregen aangeboden hebben
daaraan bijgedragen. Ook mijn pre-master thesis heb ik met betrekking op dit onderwerp

geschreven. In deze thesis ging het met name om de narratieve identiteit en het
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beschouwen van andermans levensverhaal als fundament voor toegang tot hulpverlening.
Ook dit onderzoek richtte zich op de Wmo-praktijken binnen het Rotterdamse. Door deze
pre-masterthesis heb ik deels ervaring opgedaan in het doen van literatuuronderzoek.
Deze ervaring heb ik met de cursussen: ZEB-60 Veldverkenning en Veldonderzoek aan de
Universiteit voor Humanistiek nader aangevuld. In deze cursus leerde wij kwalitatief
onderzoek uit te voeren, aan de hand van verschillende methoden.

Mijn positie en achtergrond als onderzoeker heb ik bij het schrijven van de aanleiding
proberen helder te maken. Waarmee ik mijzelf als onderzoeker probeert te disclosen. Dit
is belangrijk, omdat onze eigen ervaringen en context altijd kleur geeft in de manier hoe
wij data interpreteren (Creswell & Poth, 2018). Om dit bewustzijn te vergroten heb ik
gedurende het onderzoeken van de data zoveel mogelijk een geschreven notitieblok
bijgehouden. Hierin schreef ik gedachten bij de data op, welke mij hielpen te reflecteren
op mijn mogelijke eigen inmenging op de interpretatie van de bevindingen.
Om te voorkomen dat mijn eigen gedachten leidend zijn in het interpreteren van de data
heb ik ervoor gekozen om verschillende soorten literatuur te gebruiken, uit verschillende
disciplines. Hiermee heb ik gepoogd te voorkomen dat het onderwerp te veel vanuit een
perspectief belicht wordt. Dit sluit ook aan op de inter- en transdiscplinaire dialoog
waarmee zorgethiek zich onderscheid van andere onderzoek disciplines.
Voordat ik het onderzoek uitgevoerde heeft er een planning en oriëntatiefase
plaatsgevonden. In deze fase heb ik een onderzoeksvoorstel gemaakt welke ter
bekritisering voorgelegd is aan Prof. dr. Carlo Leget, dr. Alistair Niemeijer en dr. Pieter
Dronkers. Na hun goedkeuring en aanvullende feedback is het onderzoek in een

uitvoerende fase gekomen.
9.1.2. Maatregelen ten behoeve van kwaliteit
Om zoveel mogelijk te voldoen aan de kwaliteit van dit onderzoek is er gebruik
gemaakt van triangulatie te weten: datatriangulatie en theoretische triangulatie (Patton,
2002, p.247). Voor de datatriangulatie is er gebruik gemaakt van verschillende bronnen.

Zo is er niet één beleidsstuk, maar juist verschillende beleidstukken en
indicatieprotocollen gelezen. Deze stukken hebben een samenhang, maar zijn ook
voortgekomen uit verschillende doelen. In de stukken wordt op verschillende vlakken

naar elkaar verwezen. De stukken zijn gepubliceerd als uitgave van de gemeente
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Rotterdam en tot stand gekomen door het werk van verschillende beleidsmedewerkers
en bewindspersonen. Ook was de motivatie voor de keuze om verschillende stukken te
gebruiken, om hiermee het discours in een bredere context te plaatsen.
9.1.3. Generaliseerbaarheid
De data die gebruikt is in dit onderzoek is geen representatie van het totale Wmo-beleid
in Nederland. Dit onderzoek is daarnaast beperkt doordat het zich alleen op geschreven
teksten van de gemeente Rotterdam en de Rijksoverheid gericht heeft. Daardoor zijn

geleefde ervaringen en empirische gegevens uit zorgpraktijken niet onderzocht. Wel
levert de data aanknopingspunten op die machtsposities, sturende elementen, trends en
voorkeuren in beleid onthult. Empirisch onderzoek naar de praktijken die vanuit de
Wmo werken kunnen aanvullende inzichten geven op dit onderzoek. Het is immers in
deze praktijk waarin zorgen echt vorm krijgt (Leget, Van Nistelrooij, Visse, 2017).
Hiertoe was in de relatief korte tijd voor dit onderzoek geen ruimte, daarbij kwam ook
dat de COVID-19 pandemie de ruimte en mogelijkheid zeer beperkt werden. Hierdoor
was fysiek en ook digitaal contact lastig of niet te organiseren. Om de data te

vergelijken is er daarom gebruik gemaakt van inzichten uit onderzoeken die zich
betrokken op het zelfde onderwerp, zoals omschreven in het discussie hoofdstuk.

9.2.

Kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek

Gedurende het uitschrijven van mijn bevindingen heb ik mijn stukken laten lezen door
dr. Alistair Niemeijer die mij gedurende deze thesis begeleid heeft. Ook mijn zus drs.
Marloes van Westrienen heeft mij voorzien van kritische welke ik gebruikt heb om de
bevindingen en discussie verder aan te scherpen. Daarnaast hebben mede studenten
Tessy Zwakenberg en Eveline Kiela als peer reviewers mijn teksten gelezen en

eveneens voorzien van kritisch commentaar en advies over de opvolging van mijn
teksten.
Voor mijzelf als onderzoeker was het de eerste ervaring in het uitvoeren van een
kritische discours analyse in navolging van Fairclough (2001). Dit verminderd de
betrouwbaarheid van dit onderzoek. Omwille van de betrouwbaarheid heb ik
geprobeerd zoveel mogelijk de benadering toe te passen tijdens analyse en presentatie
van de data. Voor het analyseren van de data is er gebruik gemaakt van het programma
Atlas Ti (versie 8.1, release datum 2017). Dit programma helpt onderzoekers codes

automatisch toe te kennen en grote stukken teksten te beheren en analyseren. In het
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toekennen van de code is er gewerkt met zowel in vivo- als open coding. Daartoe is
gekozen om zo dichtmogelijk op de geschreven teksten te blijven. Dit leverde, mede
door de omvang van de beleidsstukken, een grote hoeveelheid aan codes en
codegroepen op wat de codestappen lastig navolgbaar maakte. In vivo coding hielp in
het verduidelijken van de beleidsteksten, daar er verschillende soorten wetgeving en
richtlijn (Jeugdwet en Wmo) door elkaar heen liepen. In vivo coding heeft ook
bijgedragen aan het dicht op de taal van de schrijvers te blijven, wat hielp in het

ontwaren van de verschillende lagen van het beleidsdiscours.
Tijdens het opslaan van de data een deel van de gecodeerde teksten verloren gegaan. Dit
beperkt de betrouwbaarheid van het onderzoek. Echter is er door het betrekken van
verschillende data bronnen en theoretische inzichten wel triangulatie toegepast, welke
een versterkend effect op de betrouwbaarheid aan dit onderzoek geeft. In dit onderzoek
is gewerkt met geschreven materiaal dat grotendeels publiekelijk toegankelijk is via het
internet. Dit draagt bij aan de geldigheid van het onderzoek, omdat de
onderzoeksgegevens controleerbaar zijn (Creswell & Poth, 2018).
Tot slot wordt de transferability (Patton, 2002, p.584) van dit onderzoek verhoogd, doordat
de uitkomsten in dit onderzoek naast een Nederlands groot kwalitatief onderzoek is gelegd
dat zich richtte op de decentralisatie van de verzorgingsstaat, waarin zelfredzaamheid en
afhankelijkheid nadrukkelijk benoemt worden. Uit dat onderzoek zijn vergelijkbare
uitkomsten over de betekenis van zelfredzaamheid, maatschappelijke plicht en rationaliteit.
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