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Voorwoord

Sinds 1 januari 2015 kreeg de grootste wijziging van ons sociale en zorgstelsel in 
bijna 50 jaar zijn beslag. Op die datum werden maar liefst vier nieuwe wetten in-
gevoerd: de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Jeugdwet, de 
Participatiewet en de Wet langdurige zorg (Wlz). De drie eerstgenoemde wetten 
worden uitgevoerd door de gemeente. 
Het betreft niet alleen een verandering in wetgeving, maar tegelijkertijd een cul-
tuurverandering waarbij we als burgers zelf primair verantwoordelijk zijn voor ons 
eigen welzijn en dat van de mensen in onze omgeving. Zorg die jarenlang – bijna 
vanzelfsprekend – beschikbaar was vanuit talloze instellingen, en waarbij professio-
nele hulpverleners en welzijnswerkers gemakkelijk het initiatief (over)namen, trans-
formeert nu naar ondersteunende dienstverlening. Alleen als en waar mensen er zelf 
niet uitkomen, komen professionals en speciale voorzieningen in beeld. 
Voor professionals in het veld van zorg en sociaal werk brengt dit grote veranderin-
gen met zich mee. Vanwege bezuinigingen is er niet alleen minder werkgelegenheid, 
ook vraagt het andere vormen van vakmanschap, meer lokaal, systeemgericht, inte-
graal. Op wijk, buurt- en dorpsniveau ontstaan nieuwe teams en netwerken, waarbij 
interdisciplinair samengewerkt wordt. Professionals zoeken naar nieuwe aansluiting 
met bewonersinitiatieven, vrijwilligers en mantelzorg. 
Al deze veranderingen in onze samenleving vatten we ook wel samen als een meer-
voudige kanteling, waarbij het gaat om de volgende processen:
■	 van institutionele zorg naar persoonsgerichte zorg
■	 van professional gestuurde zorg naar burger gestuurde zorg
■	 van zorgen voor naar ondersteuning van
■	 van een focus op ziekte en beperking naar een focus op herstel en positieve ge-

zondheid
■	 van individuele naar systeemgerichte zorg en dienstverlening
■	 van rijk naar gemeente: van centrale regelgeving naar lokale regelgeving
■	 van grote gecentraliseerde zorginstellingen naar lokaal maatwerk

In dit boek wordt ingegaan op wat deze kantelingen of transformaties betekenen 
voor het werken van professionals in het sociale domein.
Aan dit boek is bijgedragen door 50 auteurs, allen experts op hun gebied. Zij 
zijn werkzaam bij lectoraten en kenniscentra van hogescholen, regionale Wmo-
werkplaatsen en Werkplaatsen Sociaal Domein en landelijke kennisinstituten zoals 
Movisie en het Nederlands Jeugd Instituut. 
Voor het eerst is expertise uit diverse vakgebieden en perspectieven bij elkaar ge-
bracht in één kader: het werken vanuit een focus op mensen in de lokale samenle-
ving, waar iedereen deel van uitmaakt, toe uitgenodigd wordt, en daarbij de onder-
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steuning dient te krijgen die nodig is om een optimale kwaliteit van leven, zowel 
persoonlijk als sociaal, te realiseren. Het gaat daarbij zowel om het bevorderen van 
zelfredzaamheid als het bevorderen van samenredzaamheid.
We beseffen dat niet alles zich in een buurt, wijk, of dorp afspeelt. Mensen bewegen 
zich over het algemeen in allerlei netwerken en op verschillende plekken. Wonen, 
werken, naar school gaan, of vrijetijdsbesteding kunnen zich in de buurt afspelen, 
maar dat is lang niet altijd het geval. Hetzelfde geldt voor voorzieningen waar men-
sen gebruik van maken, zoals winkels, horeca, bioscoop of theater of ziekenhuis. Het 
aangrijpingspunt van dit boek is echter de plek waar mensen wonen. Voor mensen 
die bijvoorbeeld vanwege een fysieke beperking zich niet zo gemakkelijk kunnen be-
wegen, wordt de buurt waar ze wonen al gauw de hele leefwereld. Sommige mensen 
zijn zo in sociaal isolement geraakt dat hun leefwereld gereduceerd is tot hun eigen 
woning. Wijkgericht werken is gericht op het verruimen van die leefwereld, door 
het mogelijk te maken dat mensen fysiek weer ergens komen waar ze van afgesneden 
waren, of door het sociale netwerk te vergroten. Het participeren in activiteiten die 
aansluiten bij interesses en talenten is dikwijls ook de manier om de leefwereld zowel 
fysiek als sociaal te vergroten. In dit boek wordt ingegaan op de elementen van een 
generalistische werkwijze om lokale servicesystemen te ontwikkelen. Dit boek gaat 
over iedereen: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Ook komt de specifieke 
aandacht die mensen nodig hebben vanwege bepaalde problematiek of beperkin-
gen, aan de orde. Dit maakt het boek zeer geschikt als bron voor interdisciplinaire 
samenwerking. 
De transformatie van het werken in het sociale domein houdt ook in dat er niet al-
leen meer interdisciplinair, maar ook meer integraal gekeken en gehandeld wordt. 
Met integraal bedoelen we in de eerste plaats dat alle aspecten van het mens-zijn, 
en alle aspecten die bijdragen aan gezondheid en welzijn meegenomen worden. In 
de tweede plaats gaat het, maar dat hangt logisch samen met het voorgaande, om 
de omgevingen en de gemeenschappen waarin mensen leven en acteren. Integraal 
kijken en handelen betekent hier: oog hebben voor alle fysieke, sociale, economische 
en culturele aspecten van deze context. Automatisch gaat het dan ook om de com-
petentie je te bewegen te midden van diversiteit.

Leeswijzer
Het boek bestaat uit vier delen, voorafgegaan door een inleiding van Raf Janssen, 
wethouder in de gemeente Peel en Maas. Deze gemeente wordt algemeen beschouwd 
als een van de koplopers voor een andere verhouding tussen overheid en burgers op 
het sociale domein. Hij schetst het perspectief van de gemeente en de gemeenschap, 
waarbij de gemeente – maar ook professionals in het sociale domein – zich dienst-
baar opstelt en het primaat bij de kwaliteit van leven van de burgers ligt. Dit lijkt 
ons een belangrijk perspectief om als uitgangspunt te nemen.
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Vervolgens gaat het eerste deel van dit boek in op de nieuwe kaders die nu ontstaan 
zijn en het nieuwe werken dat deze kaders met zich meebrengen.
Het tweede deel gaat over samenwerking. Samenwerking is een belangrijk sleutel-
woord in het werken in de wijk. In een aantal hoofdstukken worden verschillende 
vormen van samenwerking belicht.
Het derde deel bevat bijdragen over een aantal werkwijzen die steeds meer ‘stan-
daard’ worden bij het gebieds- en populatiegericht werken. 
Het vierde deel gaat in op bijzondere groepen en situaties. Hierbij komen o.a. aan 
de orde: hulpverlening bij financiële problematiek, ondersteuning van mensen met 
psychische aandoeningen, verstandelijke beperkingen en niet aangeboren hersen-
letsel en hun netwerk. Wat is er nodig op het gebied van wonen, dagbesteding en 
sociale contacten? Sommige problematiek speelt zich vooral af achter de voordeur, 
zoals huiselijk geweld en sociaal isolement. Er zijn gezinnen die problemen hebben 
op meerdere levensgebieden. De auteurs geven inzicht in de problematiek en hoe 
hierbij effectief te handelen.
Het boek wordt afgesloten met een slotbeschouwing, waarin de verschillende bijdra-
gen in dit boek in een breder perspectief geplaatst worden.
We danken alle auteurs die een bijdrage geleverd hebben aan dit boek. We hopen 
dat het boek een waardevolle kennisbron is voor professionals die zich transforme-
ren tot T-shaped professional, en voor studenten die een opleiding volgen om die 
breed opgeleide, en tegelijkertijd gespecialiseerde, sociale professional te worden die 
het werkveld nodig heeft.

Jean Pierre Wilken
Anne-Marie van Bergen
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Inleiding
Transformatie gaat over kwaliteit  
van leven

Raf Janssen

Kwaliteit van zorg is het doel dat doorgaans centraal staat in het beleid en de prak-
tijk van het sociaal domein. Ondanks de onderkenning van het grote belang van 
deze doelstelling volstaat deze niet. Voor een goed beleid en een goede uitvoering 
in het sociaal domein is kwaliteit van leven nodig als aanvulling. Deze aanvulling 
overkoepelt de doelstelling van kwaliteit van zorg. Ze plaatst deze in het geheel van 
de leefwereld van burgers. Daarmee heeft deze aanvullende doelstelling een sturen-
de rol. Dit heeft ingrijpende consequenties voor alle spelers in het sociaal domein. 
De transformatie waarover zo veel wordt gesproken, wordt erdoor daadwerkelijk in 
gang gezet. Of beter gezegd: de reeds gaande zijnde transformaties in de leefwereld 
van mensen wordt erdoor onderkend en ondersteund. Dit biedt ook kansen aan 
beroepskrachten in het sociaal domein. Ze kunnen zich losweken uit het harnas van 
de instelling waarbij ze toevallig in dienst zijn. Ze kunnen zich met zelfverzekerde 
twijfel ontplooien als lid van een gilde van eigenstandige ambachtslieden die hun 
kennis en kunde inzetten voor gemeenschappen waarin mensen ijveren voor een 
verbetering van de kwaliteit van leven.

Kwaliteit van zorg is gangbare doelstelling

In Peel en Maas1, zowel in de gemeenschappen als in de gemeente, is het bevorde-
ren van de kwaliteit van leven de primaire doelstelling van het denken en doen in 
het sociaal domein. Kwaliteit van leven is de overkoepelende en sturende aanvul-
ling op de gangbare doelstelling van beleid en uitvoering in het sociaal domein. 
De gangbare doelstelling was en is nog steeds vooral gericht op het borgen van de 
kwaliteit van de zorg, de hulp en de dienstverlening. Om de kwaliteit van de zorg 
te borgen, worden van tevoren liefst kwantitatieve en meetbare criteria vastgesteld 
om de te verlenen en de verleende zorg te sturen en te toetsen. En om te borgen dat 
dit verlenen goed gaat, worden uitvoeringsvoorschriften en protocollen opgesteld. 
Deze sturen de beslissingen die hulpverleners in de dagelijkse praktijk nemen. Van 
tevoren is al vastgesteld wie waar wat en hoe moet handelen. Deze, soms landelijk, 
soms lokaal vastgestelde voorschriften en protocollen kunnen het dagelijkse doen en 
laten van beroepskrachten ondersteunen. Doorgaans is mede dankzij dergelijke uit-
voeringsregels een goede kwaliteit van zorg, hulp en dienstverlening bereikt en is een 
goede uitvoeringspraktijk opgebouwd. Dat is mede de verdienste van het gangbare 
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beleid dat voorbereid en geformuleerd wordt door afzonderlijke beleidsafdelingen 
die problemen en situaties in kaart brengen en uittekenen welke paden de uitvoe-
rende collega’s het beste kunnen bewandelen om het gestelde doel – het leveren van 
kwalitatieve goede zorg en hulp – te bereiken.

Kwaliteit van leven is noodzakelijk gebleken aanvullende doelstelling

Waarom hebben gemeenschappen en gemeente in Peel en Maas ervoor gekozen om 
de doelstelling kwaliteit van zorg aan te vullen met de doelstelling kwaliteit van le-
ven? Dat is gedaan omdat zowel door leden van gemeenschappen als door medewer-
kers van de gemeente in gesprekken met burgers – vaak werden zij in eerste instantie 
nog aangeduid als cliënten/klanten – werd ervaren dat kwalitatief goede zorg die 
vanuit het beleid en de voorschriften geleverd kan worden, lang niet altijd de zorg 
is die past bij de vraag of bij de situatie van burgers. Die ervaring heeft betrokken 
burgers in gemeenschappen en beleidsmensen en uitvoerders bij de gemeente en in-
stellingen aan het denken gezet. Hoe goed de kwaliteit van de zorg en de hulp ook is, 
als de aard, de inhoud en de vorm van deze zorg en hulp niet vooraf doorgesproken 
worden met burgers, is het zeer twijfelachtig of de kwaliteit van leven er wel door 
bevorderd wordt. In gesprekken met burgers werd duidelijk dat protocollen niet 
borgen dat de hulp en dienstverlening ingebed wordt in de (informele) structuren 
van de gemeenschap. Ook werd duidelijk dat protocollen het professionele hande-
len kunnen belemmeren en het eigen vakmanschap kunnen uithollen. Daardoor 
rijpte het inzicht dat het beleid niet geformuleerd kan worden los van degenen die 
het moeten uitvoeren, de beroepskrachten, en los van degenen op wie het beleid 
zich richt, de burgers. Alleen beleid dat in de uitvoeringspraktijk en in de dagelijkse 
leefwereld van burgers is ingebed, verwoordt wat zich aan ervaren kwaliteiten ont-
wikkelt in het dagelijkse leven van burgers en brengt deze ervaringen op z’n begrip, 
geeft er duiding en diepgang aan. Die ervaring heeft ertoe geleid dat kwaliteit van 
leven is benoemd als een aanvullende doelstelling op de doelstelling om kwalitatief 
goede zorg en kwalitatief goede hulp te verlenen in het domein van zorg en welzijn.

Overkoepelende aanvulling

De volgende vraag ligt voor de hand: wat is kwaliteit van leven? Deze vraag kan al-
leen beantwoord worden door in gesprek te gaan met degenen die de kwaliteit van 
leven ervaren, de burgers van de gemeenschappen in Peel en Maas. Burgers hebben 
ieder afzonderlijk eigen ervaringen wat betreft de kwaliteit van leven en ze hebben 
gezamenlijke ervaringen. Het is zaak beide soorten ervaring in kaart te brengen. 
Daarbij is onze veronderstelling dat beide aspecten nauw met elkaar samenhangen: 
de individuele ervaring van kwaliteit van leven is nauw verweven met de collec-
tieve ervaring van kwaliteit van leven. Deze beide aspecten – het individuele en het 
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collectieve – worden gevat onder de aanduiding overkoepelende aanvulling die als 
perspectiefvol kenmerk meegegeven is aan de kwaliteit van leven. Bezien vanuit het 
individu bestaat het overkoepelende erin dat kwaliteit van leven betrekking heeft op 
heel de mens, op de mens in de geheelheid van zijn of haar leefwereld. Of om het 
anders uit te drukken: de kwaliteit van leven heeft betrekking op alle levensdomei-
nen. Instellingen en instanties die zich laten leiden door de kwaliteit van zorg nemen 
meestal slechts een of hooguit enkele levensdomeinen als invalshoek. Dat is het doel 
waarop zij zich concentreren, waarvoor zij zich hebben laten inhuren en waarop ze 
doorgaans ook worden gecontroleerd en afgerekend. Vanuit de optiek van de vrager, 
de burger, wordt het doel op deze wijze te smal geformuleerd: de samenhang met 
andere levensterreinen is niet of onvoldoende aanwezig en daardoor krijgt het be-
treffende aspect niet de juiste plek die het inneemt in de kwaliteit van leven zoals de 
burger die zelf ervaart en zelf probeert te verwerkelijken en vast te houden.
Behalve dat kwaliteit van leven alle levensdomeinen van een individuele burger 
overkoepelt, plaats ze deze individuele burger ook in de samenhang van het col-
lectief waarvan hij of zij deel uitmaakt. Dat kan een dorpsgemeenschap zijn of een 
andere gemeenschap. Een individu kan pas kwaliteit van leven opbouwen en ervaren 
in relatie met anderen. Ook in die zin is kwaliteit van leven een overkoepelende 
aanvulling: ze overstijgt de individuele autonomie of beter gezegd: ze geeft de indi-
viduele autonomie haar inhoud en vorm door deze onderdeel te laten zijn van een 
collectieve autonomie. Dat laatste wil zeggen dat kwaliteit van leven geen indivi-
duele categorie is, maar een collectief begrip, een eigenschap van een collectief, een 
gemeenschap van mensen.

Sturende aanvulling

Deze inzichten over het overkoepelende karakter van kwaliteit van leven geven stu-
ring aan het denken en doen van alle groepen die een rol spelen in het sociaal do-
mein: burgers, professionals, instellingen, overheden en niet op de laatste plaats 
gemeenschappen.
Als de bevordering van de kwaliteit van leven als doelstelling genomen wordt, ma-
ken burgers zich los uit hun rol als cliënt van hulpverleners en klanten van dienst-
verleners. Burgers ontwikkelen zich tot ‘createurs’, tot vormgevers van hun eigen 
leven. Ze geven aan wat zij zelf ervaren als kwaliteit van leven en welke zorg en 
dienstverlening daarbij passen. Gemeenschappen ontdekken de meerwaarde van 
hun collectieve autonomie: kennis, wijsheid, intuïtie en ervaring die eigen zijn aan 
gemeenschappen en die de voedingsbodem vormen voor de alledaagse leefwereld 
van mensen. Mensen afzonderlijk bevragen over hetgeen zij verstaan onder kwaliteit 
van leven volstaat niet; ze moeten ook als collectief uitgedaagd worden om te om-
schrijven wat zij als collectief verstaan onder kwaliteit van leven. Dit is nodig om 
voor een ieder kwaliteit van leven te borgen via een gerespecteerde eigen plek te in de 
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gemeenschap. Dit is des te meer van belang omdat de huidige (over)benadrukking 
van de waarde van individuele autonomie ertoe leidt dat het steeds meer (groepen) 
mensen schort aan kwaliteit van leven. Met een herstel of versterking van de indi-
viduele autonomie wordt dit gemis aan kwaliteit van leven niet weggenomen; soms 
wordt het er juist door vergroot. Een respectvolle inbedding in collectieven is nodig 
om de kwaliteit van leven te herstellen en te borgen.

Het bijdragen aan de kwaliteit van leven van burgers geeft ook sturing aan het den-
ken en doen van beroepskrachten. Omdat kwaliteit van leven betrekking heeft op 
alle domeinen van het leven krijgen beroepskrachten de ruimte om hun vakman-
schap, hun kennis en kunde op een bepaald domein de plek te geven die past bij 
de kwaliteit van leven van deze burger in deze gemeenschap. De sturende kracht 
van de kwaliteit van leven nodigt instellingen en overheden uit om zich te oriën-
teren op waarden in plaats van op al te smal geformuleerde doelen. Dat betekent 
een herbezinning op de door de markt gedicteerde aanbestedingsprocedures en een 
herontdekking van de positieve werking van lokaal georganiseerde zorgorganisaties 
die nauw verweven zijn met de informele zorgstructuren van gemeenschappen van 
actieve burgers. Dat betekent vertrouwen geven in plaats van controleren; dat bete-
kent ontwikkelen in plaats van beheersen.

Transformaties

Kwaliteit van leven als aanvullende en sturende doelstelling opent wegen naar het 
daadwerkelijk in gang zetten van transformaties op een aantal terreinen: het indi-
vidubegrip wordt sociaal gemaakt en de autonome vorming en ondersteuning van 
vitale gemeenschappen krijgen meer accent; de beleidsvorming wordt op z’n kop 
gezet en vormgegeven vanuit het alledaagse; cliëntenparticipatie wordt weggehaald 
uit de systeemwereld en omgevormd tot cocreatie met (groepen) burgers uit de leef-
wereld; instrumentalisering van burgerinitiatieven wordt vermeden.

a. De socialisering van het individu
In het beleid ten aanzien van welzijn, zorg, gezondheid, arbeid en inkomen wordt 
heel sterk uitgegaan van losse individuen wier autonomie hersteld of ondersteund 
moet worden. In werkelijkheid bestaan echter geen losse individuen. Een individu 
staat altijd in relatie tot anderen. Individuele autonomie kan enkel ontwikkeld, 
hersteld en behouden worden in afhankelijkheden met anderen. Dat houdt wel 
in dat de afhankelijkheidsverhoudingen zo moeten zijn dat ze ruimte geven aan 
individuen om zich te ontplooien, om autonomie op te bouwen. Collectieven ma-
ken individuen. Dat inzicht betekent een vernieuwing van het denken en doen ten 
aanzien van collectieven. Als beleid en uitvoering gericht zijn op het bevorderen van 
de kwaliteit van leven moet er veel meer aandacht en steun komen voor vrijwillige 
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