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4.  Individugerichte zorg en ondersteuning binnen de  
 sociaaltherapie in relatie tot ontwikkelingen in de  
 gehandicaptenzorg*

 Joop Hoekman

*  Deze tekst is een bewerkte en uitgebreide versie van een lezing op het minisymposium bij   
 het afscheid van Yvon ten Brummelhuis als lid van de Raad van Bestuur van Zonnehuizen 
 op 14 oktober 2009 (Hoekman, 2009). Ik dank dr. Geneviève Verberk voor haar opmerkingen   
 bij een eerdere versie van de tekst.
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4.1 Inleiding

In dit artikel beschrijf ik enkele kenmerken van de sociaaltherapie. Dat is de zorg en 

ondersteuning aan volwassen mensen met een verstandelijke beperking (en/of een 

psychiatrische stoornis) vanuit een antroposofische achtergrond. Heilpedagogie (de 

zorg en ondersteuning aan kinderen en jeugdigen) en sociaaltherapie vormen samen 

de op de antroposofie gebaseerde gehandicaptenzorg (Baars, 2005). Het is opvallend 

dat, anders dan voor de heilpedagogie (Steiner, 1997), er voor de sociaaltherapie geen 

theoretische basis is gelegd vanuit de bronnen van de antroposofie. En ook later is deze 

niet of nauwelijks ontwikkeld. De sociaaltherapeutische kennis en kunde zit dan ook 

vooral in het handelen en is (nog) weinig geëxpliciteerd. Dit artikel bevat, op descriptief 

niveau, een oriëntatie in de sociaaltherapie.

Daarnaast beschrijf ik enkele ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg in het 

algemeen. Die zorgsector is buitengewoon dynamisch. Terminologieën, evenals 

inhoudelijke oriëntaties verschuiven razendsnel. Men spreekt van paradigma-

verschuivingen (Van Gennep, 1997), maar ook een zekere modegevoeligheid is aan de 

ontwikkelingen niet vreemd. Het aanduiden, laat staan beschrijven, van alle relevante 

ontwikkelingen is in de context van dit artikel ondoenlijk. Ik licht er enkele markante 

uit: burgerschap en inclusie, zorg en ondersteuning, gezondheid en ziekte, kwaliteit 

en welbevinden, en de persoon van de zorgverlener of ondersteuner. Deze vijf thema’s 

zullen een rode draad in de tekst vormen.

Ten slotte breng ik kenmerken van sociaaltherapie en ontwikkelingen in de 

gehandicaptenzorg met elkaar in verband en verken ik of ze gerelateerd zijn, en of ze 

iets aan elkaar gehad hebben of in de toekomst kunnen hebben.

4.2 Sociaaltherapie

De geschiedenis van de sociaaltherapie in Nederland begint zestig jaar geleden 

in Bronlaak (Van der Meulen, 1999). Inmiddels zijn er ruim tien instellingen voor 

sociaaltherapie, meestal in de vorm van woon-werkgemeenschappen met satellieten 

van kleinschalige woonvormen en individueel wonen eromheen, evenals kleinschalige 

werkplekken in de samenleving (lunchrooms, bakkerijen, winkels enzovoort). Die 

woon-werkgemeenschappen liggen soms tamelijk afgelegen, soms aan de rand van of 

midden in een dorp, en in een enkel geval in een nieuwbouwwijk van een grote stad. 

Daarnaast is er een aantal sociaaltherapeutische zorgboerderijen (Ketelaars, Baars & 

Kroon, 2001).

De doelgroep van sociaaltherapeutische voorzieningen zijn cliënten met een 

ontwikkelingsstoornis. Odom et al. (2007) hanteren daarvoor een werkdefinitie 

waarvan de kern is dat achterstanden en beperkingen op velerlei terreinen kunnen 
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optreden (cognitie, communicatie, sociaal functioneren, motorisch functioneren 

enzovoort), vaak (maar niet altijd) in combinatie met een verstandelijke beperking, en 

dat zij onafhankelijke participatie en acceptatie in de samenleving beperken.

In de sociaaltherapie, maar ook in de heilpedagogie, werkt men vanuit drie 

zogenaamde grondwaarden (Blomaard, 2005, pp. 16-18), die richting geven aan 

zorg en ondersteuning vanuit een antroposofische achtergrond en die zorgverleners 

kunnen brengen tot het verlenen van ‘goede zorg’. De eerste grondwaarde is 

gelijkwaardigheid. Van oudsher vindt men in zorg vanuit een antroposofische 

achtergrond dat ieder mens, ongeacht de ernst van zijn beperking of de mate van 

zijn disfunctioneren, principieel volstrekt gelijkwaardig is aan alle andere mensen. 

Deze gelijkwaardigheid is gebaseerd op de gedachte dat ieder mens zich, in meerdere 

incarnaties, ontwikkelt langs dezelfde lijnen van tekorten en talenten.

De tweede grondwaarde is dienstbaarheid. Werkers in de zorg beleven in een beroep 

ook een oproep. Zij leven zich in en leven mee vanuit empathie en de intentie gericht 

te willen helpen. Het is een ontwikkelingsgerichte hulpvaardigheid vanuit het besef 

van lotsverbondenheid. Vanuit die gedachte betekent weldoen aan de ander ook actief 

werken aan de eigen persoon. Het gaat dus om een respectvolle medemenselijkheid 

en ontwikkelingsgerichtheid.

Tegenwoordigheid van geest is de derde grondwaarde. Dit betreft de actuele presentie 

van jezelf, het volop aanwezig zijn in de situatie op een wakkere en alerte manier. Deze 

niet zonder meer vanzelfsprekende manier van handelen veronderstelt dat men kan en 

wil reflecteren op het eigen handelen en zich bezinnen op de eigen toestand; het eigen 

onvermogen onder ogen willen zien. Onbevangen waarnemen en helder denken zijn 

daarvoor noodzakelijk. Het gaat, samenvattend, om de geestelijke aanwezigheid in het 

hier en nu.

Vanuit deze drie grondwaarden wordt sociaaltherapie vormgegeven. In de 

sociaaltherapie vindt een ontmoeting plaats van mens tot mens, en van mens met de 

woon-werkgemeenschap en de maatschappij daaromheen. Het therapeutische zit in 

het sociale. Anders dan in de heilpedagogie is er niet een verticale gezagsverhouding, 

maar een horizontale begeleidingsrelatie, waarin ‘handelend behandelen’ kenmerkend 

is: door samen, naast elkaar, te werken en te leven, door zijdelings en onnadrukkelijk, 

weinig directief en weinig verbaal te begeleiden wordt ruimte geschapen voor 

ontwikkelingsmogelijkheden en worden obstakels daarvoor zo veel mogelijk uit de 

weg geruimd of overwonnen.

Dit raakt aan het concept salutogenese (Antonovski, 1997). Dat is het zelfgenezende 

vermogen of de groeipotentie van mensen, die zichtbaar wordt in hun streven naar 

een gevoel van coherentie. Gezondheid, die hier opgevat wordt als een kwalitatief 
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hoogwaardig bestaan waarin sprake is van welbevinden en een gevoel van coherentie, 

hoeft niet altijd of alleen maar van buitenaf te worden bevorderd; dat kan ook door 

ruimte te maken voor het zelfgenezende vermogen. Zo hebben ondersteuning en 

behandeling in de sociaaltherapie als kenmerk het zoeken naar ingangen om ruimte te 

maken voor ontwikkeling en bevordering van zelfgenezende processen. Die moeten 

leiden tot een lichamelijke, psychische en spirituele ontwikkeling die resulteert in een 

evenwicht dat zo veel mogelijk door de persoon zelf gehandhaafd kan worden.

Ook de inrichting van de ruimte kan bijdragen aan een helend proces. Zo’n helende 

omgeving (Korte, 2009; Frampton & Charmel, 2009) is een samenspel tussen materiële 

factoren en hoe mensen daarmee omgaan. De omgeving kan zo worden ingericht 

dat die optimaal bijdraagt aan de zorg en behandeling door cliënten beter in hun 

evenwicht te brengen. Een helende omgeving straalt zorg en aandacht uit, bevat 

natuurlijke elementen en biedt mogelijkheden tot contact met de natuur, bevat 

kunstzinnige elementen en biedt de mogelijkheid om schoonheid te ervaren, en past 

bij de persoonlijkheidskenmerken en eigen keuzes van haar gebruikers. Zo’n omgeving 

bevordert het beleven van samenhang met jezelf, met anderen en met die omgeving. 

Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het bewust accentueren van het ritme in dag, 

week en jaar; door feesten in het jaar ook echt te vieren, de fysieke omgeving aan te 

kleden met kunstzinnige elementen, door rust en harmonie aan te brengen in kleur en 

materiaal, en door ‘organisch’ te bouwen (Van de Ree, 2003).

Wezenlijk in het vormgeven van individugerichte zorg is de rol van de sociale 

gemeenschap, waarin de relaties tussen mensen zowel de individuele ontwikkeling 

van de betrokkenen als de ontwikkeling van de gemeenschap mogelijk maken en 

stimuleren. In die gemeenschap komt ontwikkeling door sociale oefening tot stand. 

Dat maakt ook dat een gemeenschap voldoende uitdagend, maar tegelijk ook 

voldoende veilig moet zijn om die sociale oefening mogelijk en kansrijk te maken. 

Voor sommigen is dat een heel veilige, afgesloten gemeenschap die zich grotendeels 

buiten de samenleving bevindt, voor anderen is dat een veel opener gemeenschap die 

sterk verweven is met de dynamiek van de samenleving. Kenmerkend is dat integratie 

vorm krijgt in de gemeenschapsvorming; de woon-werkgemeenschappen en 

zorgboerderijen binnen de sociaaltherapie zijn in die zin ‘geïntegreerd’ samenlevende 

gemeenschappen van waaruit bewegingen naar en vanuit de samenleving worden 

gemaakt.

Cliënten wonen, behalve in woon-werkgemeenschappen of op zorgboerderijen, 

ook kleinschalig of zelfstandig in de omgeving en werken in de samenleving of in 

werkprojecten buiten de woon-werkgemeenschap. Voor ieder individu wordt gezocht 

naar een passende mate van inclusie. Daarbij wordt ook de vraag gesteld wat mensen 

met een ontwikkelingsstoornis kunnen bijdragen om hun leefomgeving gezonder te 
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maken. Dat zou je naar buiten gerichte sociaaltherapie kunnen noemen. Omgekeerd 

wordt de samenleving van buiten naar binnen gehaald (omgekeerde integratie). 

Van oudsher wonen veel begeleiders binnen de woon-werkgemeenschappen, en 

ook bloeien winkeltjes op de terreinen van woon-werkgemeenschappen, lopen er 

fietspaden doorheen, zijn zalen beschikbaar voor bijeenkomsten en vergaderingen, 

en worden er openbaar toegankelijke concerten en tentoonstellingen georganiseerd. 

Mogelijk kunnen sociaaltherapeutische instellingen in de toekomst een belangrijke 

maatschappelijke rol spelen als retraiteplekken voor individuen en groepen (Blenkers, 

2009).

Werken en scholing vormen een dragende kracht in de praktijk van de 

sociaaltherapeutische voorzieningen en geven een sterke ontwikkelimpuls, niet 

alleen voor de individuele cliënt, maar voor de gemeenschap als geheel. Wezenlijk 

is dat iedereen werkt, dus meedoet in een proces van gezamenlijke zinvolle arbeid, 

die resulteert in hoogwaardige, waardevolle, goed bruikbare en verkoopbare 

producten. Dat werk wordt uitgevoerd in werkplaatsen, zoals een kwekerij, 

pottenbakkerij, boerderij, kaasmakerij, weverij, papierwerkplaats, bakkerij en 

muziekinstrumentenbouwerij. Om ook werkelijk iedereen mee te laten doen in het 

arbeidsproces is het soms nodig om dat in kleine, voor een persoon uit te voeren, 

elementen te splitsen of specifieke hulpmiddelen te ontwikkelen. Maar een product is 

een gezamenlijk resultaat en wordt ook zo beleefd. Het gaat om volwaardig werk dat 

bij individuele mogelijkheden past. Iedere persoon groeit in zijn beroep; ontwikkelt 

zich tot ‘meester’ in zijn vak. Werk wordt namelijk in beginsel voor een zeer lange 

periode gekozen; het wordt echt je vak. Het werk bevordert je zelfbeeld, je identiteit, 

mede omdat het maatschappelijk en economisch van grote betekenis is. Werk brengt 

ook een dagritme met zich mee. Gewoonlijk wordt er tussen de middag thuis (op de 

woonplek) warm gegeten. Belangrijk is dat het therapeutische van de sociaaltherapie 

in het werk een vorm krijgt. In welk vak kan een persoon zich ontwikkelen? Wat kan zijn 

groeipotentie ondersteunen?

Ten slotte is de persoon van de begeleider van groot belang. Als persoon ben je het 

belangrijkste instrument in de zorg en ondersteuning (Bijloo, 2005). Dat betekent 

dat er behalve eisen aan professionele competenties ook eisen worden gesteld aan 

de persoonlijke presentie en het zuiver afstemmen op de cliënt (tegenwoordigheid 

van geest). Die kunnen worden bevorderd en onderhouden door zelfopvoeding 

en innerlijke scholing. In die houdingsaspecten van de beroepsbegeleider speelt 

een liefdevolle acceptatie een rol. Die impliceert een verhoogde interesse in de 

persoon van de ander – ook in het anders-zijn – in combinatie met een ‘objectief’ 

inlevend waarnemen (Niemeijer, 2005) in onderscheid tot oordelen. Ook speelt 

het handelen vanuit een innerlijk luisterende en vraaggerichte houding een rol. 
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Deze houdingsaspecten kunnen worden bevorderd door een training in reflexieve 

en normatieve professionaliteit (De Vries, 2004; Roggen, 2005): naast technische 

professionaliteit en persoonlijke betrokkenheid is een reflexieve houding ten opzichte 

van het eigen handelen en het e!ect daarvan op anderen van belang.

4.3 Ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg

Burgerschap en inclusie
Het burgerschapsparadigma gaat uit van emancipatie, sociale gelijkheid en 

ondersteuning op maat. Emancipatie wordt in deze context gedefinieerd als het 

streven van mensen met een beperking om zelf vorm en inhoud te geven aan hun 

bestaan. Sociale gelijkheid duidt op het ophe!en van barrières die individuele 

emancipatie in de weg staan. Bij ondersteuning op maat staat het zo veel mogelijk zelf 

inhoud geven aan het bestaan centraal (Frederiks, Van Hooren & Moonen, 2009).

Burgerschap, integratie en inclusie zijn sterk verwante termen. Bij inclusie gaat het 

erom dat mensen waardevolle persoonlijke en sociale netwerken in de samenleving 

hebben, gebruikmaken van voorzieningen die voor iedereen bedoeld zijn, wonen 

in de samenleving met mensen met wie ze zich verbonden voelen, gerespecteerde 

werkzaamheden hebben en zich gewaardeerde medewerkers voelen. Ze nemen 

deel en dragen bij aan het sociale, culturele, religieuze en recreatieve leven in de 

samenleving. Ze hebben dezelfde rechten, kansen en verantwoordelijkheden als 

iedere burger (Kröber, 2008; Van der Zwan & Schuurman, 2009). Burchardt, Le Grand 

en Piachaud (2002) onderscheiden vier dimensies van sociale inclusie, namelijk 

consumptie (de mogelijkheid om goederen en diensten te verwerven, waaronder een 

inkomen), productie (deelname aan economische en sociaal waardevolle activiteiten, 

zoals werk, opvoeding en vrijwilligerswerk), politieke activiteiten (uitoefenen van 

stemrecht en lidmaatschap van een maatschappelijk actieve organisatie) en sociale 

betrokkenheid (bij familie, vrienden en samenleving). Inclusie is een belangrijk en 

politiek geladen thema in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Immers, het betreft de relatie tussen de persoon met een beperking en de 

samenleving. Om burgerschap en inclusie te bevorderen zal niet alleen de persoon met 

een beperking stappen moeten zetten (en daarbij ondersteund moeten worden), maar 

vooral de samenleving waarin hij wil fungeren, zal moeten veranderen; zij zal zich open 

moeten stellen en zal mogelijkheden moeten creëren.

Ook mensen met een beperking zelf zijn glashelder over wat zij zich voorstellen bij 

burgerschap en inclusie, getuige de slotverklaringen van hun congres ‘Laat je zien, 

laat je horen’ in 2004: “Wij hebben voor het eerst samen kunnen praten over ons eigen 

leven. Tot nu toe beslissen anderen over ons. Wij krijgen niet de kans om te leren van 
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onze fouten. Wij kunnen veel meer, en wij willen dus niet langer worden betutteld. Wij 

willen dat er serieus naar ons wordt geluisterd, en wij gaan nooit meer over tot de orde 

van de dag.”

De feitelijke situatie van mensen met een beperking is in termen van inclusie tamelijk 

bedroevend. In een omvangrijk onderzoek van McConkey (2007) gaf slechts 35% 

van de personen met een beperking aan dat hij de afgelopen maand bezoek had 

ontvangen van buiten de eigen woning (bewoners van internaten 15%, bewoners van 

geclusterde vormen van ondersteund wonen 54%). Slechts 2% had een logé. Van de 

internaatsbewoners geeft 80% aan geen vrienden buiten de eigen woning te hebben; 

bij bewoners van geclusterde vormen van ondersteund wonen is dat ook nog bijna 

40%. Er is geen reden om aan te nemen dat deze cijfers uit Ierland (die bevestigd zijn in 

onderzoek in Engeland) in Nederland wezenlijk anders zullen liggen.

Zorg en ondersteuning
Zorg wordt vaak onderscheiden van ondersteuning, zoals ‘cure’ van ‘care’. Bij mensen 

met een verstandelijke beperking c.q. ontwikkelingsstoornis is vaak zowel sprake 

van zorg als van ondersteuning. Zorg heeft dan betrekking op het bevorderen 

van fysieke en psychische gezondheid, inclusief de behandeling van psychische 

en gedragsproblemen (Van Gennep, 2009). Ondersteuning compenseert de 

tekorten in competenties om met succes te kunnen participeren in activiteiten 

die typisch zijn voor leeftijdgenoten en de culturele context van de persoon. Die 

tekorten aan competenties, dus het verschil tussen het feitelijke functioneren en 

het functioneren van leeftijdgenoten in dezelfde culturele context, noemt men de 

ondersteuningsbehoefte (Thompson et al., 2009). Die ondersteuningsbehoefte kan 

bijvoorbeeld worden gemeten met de schaal ondersteuningsbehoefte SIS (Thompson 

et al., 2006) en vervolgens worden omgezet in een ondersteuningsplan. Ondersteuning 

wordt geboden waar die nodig is; meestal als vanzelfsprekend en onnadrukkelijk 

ingevoegd in de dagelijkse relatie. Soms echter is de ondersteuning proactief of 

grenzen stellend, omsluitend (Frederiks, Van Hooren & Moonen, 2009). Dit verschil 

kan ook worden benoemd als dialogische ondersteuning versus interveniërende 

ondersteuning (Van Gennep, 2009). Vaak worden twee dimensies van ondersteuning 

onderscheiden (zie bijvoorbeeld Van Gennep, 2009). De fysiek-structurele dimensie 

heeft betrekking op wonen en werken in gewone voorzieningen in de samenleving. 

De perspectiefdimensie houdt in dat betrokkenen niet moeten worden gezien als 

patiënten of leerlingen, maar als volwaardige burgers, die vanwege hun beperkingen 

meer ondersteuning dan anderen nodig hebben om te kunnen participeren in de 

samenleving. Het denken in termen van ondersteuning hangt zo bezien sterk samen 

met integratie en inclusie.
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Gezondheid en ziekte
Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden, en 

niet alleen maar de afwezigheid van ziekte (WHO, 1948). Deze, al oude, definitie van 

de Wereldgezondheidsorganisatie betekent dat de dimensie gezond-ongezond een 

andere is dan de dimensie ziek-niet ziek. Zo kan men, om het scherp te zeggen, gezond 

zijn en toch ziek. Gezond in de zin van welbevinden, dat zich in dat geval vooral op 

andere terreinen dan het fysieke welbevinden zal manifesteren, en ziek in de zin van 

lijden aan een tijdelijke of chronische kwaal. Vaak echter zullen ongezondheid en ziekte 

wel enigszins samenhangen.

Het besef neemt toe dat mensen met een verstandelijke beperking c.q. 

ontwikkelingsstoornis heel vaak ‘ongezond’ zijn: hun welbevinden is onder de maat 

(McConkey, 2009); zie ook de volgende paragraaf. Daarnaast kunnen ze ook nog 

ziek zijn. Uit onderzoek blijkt dat allerlei ziektes bij hen vaker voorkomen dan in de 

samenleving (Van Schrojenstein Lantman-de Valk, 1998).

Veel inspanningen in de zorg (vooral in de klassieke medisch getinte ‘cure’) zullen 

gericht zijn op het terugdringen van ziekte, op genezen. Veel meer aandacht zou er 

moeten zijn voor het daarnaast tot stand brengen van gezondheid: het bevorderen van 

welbevinden.

Kwaliteit en welbevinden
Al ruim twintig jaar woedt er internationaal een discussie rond het thema kwaliteit. 

Binnen dit concept kan de kwaliteit van de geboden zorg en ondersteuning (voldoet 

die aan allerlei kwaliteitsstandaarden?) worden onderscheiden van de kwaliteit van 

bestaan (heeft een persoon een leven dat voldoende kwaliteit heeft?) (Kwaliteitskader 

gehandicaptenzorg, 2007). Het concept kwaliteit van bestaan is verwant aan 

welbevinden, zoals ik dat in de vorige paragraaf besprak. De fysieke, psychische en 

sociale gezondheid die daar aan de orde kwamen, zijn echter noodzakelijke maar 

op zichzelf nog niet voldoende voorwaarden voor een goede kwaliteit van bestaan 

(Schalock & Verdugo, 2002). Daarvoor moet worden voldaan aan acht, internationaal 

erkende, criteria van kwaliteit van bestaan, die ieder voorzien zijn van bijbehorende 

indicatoren (zie tabel 1).
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Tabel 1. Domeinen en indicatoren van kwaliteit van bestaan

Domein Indicator

1. Fysiek welbevinden * Gezondheid

* ADL (Aanpassing Dagelijks Leven)

* Gezondheidszorg

* Vrije tijd

2. Emotioneel welbevinden * Tevredenheid

* Zelfconcept

 * Afwezigheid van stress

3. Persoonlijke ontwikkeling * Educatie

* Persoonlijke competentie

* Welslagen/performance

4. Interpersoonlijke relaties * Interacties

* Relaties

* Steun

5. Materieel welbevinden * Financiële status

* Werk

* Wonen

6. Zelfbepaling * Autonomie/persoonlijke controle

* Doelen en persoonlijke waarden

* Keuzes

7. Rechten * Menselijk

* Wettelijk

8. Sociale inclusie * Integratie en participatie

* Rollen in de samenleving

* Sociale steun

Uit dit overzicht blijkt dat kwaliteit van bestaan gezien wordt als een multidimensioneel 

concept dat bestaat uit positief gelabelde kwaliteiten, die de essentiële aspecten van 

het menselijk bestaan omvatten.

Naast het behalen van behandeldoelen is verhoging van de kwaliteit van bestaan een 

veelgebruikte uitkomstmaat. Als de kwaliteit van de geboden zorg en ondersteuning 

goed is, zou dat moeten leiden tot een hogere kwaliteit van bestaan (Hoekman, 

Niemeijer & Sjoukes, 2008; Hoekman & Niemeijer, 2009). Dat wordt ook geformuleerd in 

het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg (2007): de individuele persoon en de kwaliteit 

van zijn bestaan zijn vertrekpunt voor de zorg en ondersteuning, en deze zorg en 
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ondersteuning moeten aantoonbare positieve invloed hebben op diens kwaliteit van 

bestaan. De ondersteuningsbehoefte, die eerder aan de orde kwam, zal bij kwalitatief 

goede zorg leiden tot een zorg- of ondersteuningsplan (daarin staan ‘de goede dingen’: 

inhoudskwaliteit), dat vervolgens goed wordt uitgevoerd (‘goed doen’: proceskwaliteit). 

Het resultaat daarvan is verbetering van de gezondheid (het welbevinden) en de 

kwaliteit van bestaan.

De persoon van de zorgverlener of ondersteuner
In de literatuur is een enigszins verrassende verschuiving van het denken in termen 

van professionaliteit en het werken vanuit protocollen en richtlijnen naar aandacht 

voor persoonlijke factoren die een rol spelen in de inbreng van de zorgverlener 

of ondersteuner, waar te nemen. Die persoonlijke factoren, die van oudsher een 

belangrijke rol speelden, maar de laatste decennia op de achtergrond raakten 

omdat ze ‘vaag’ zijn en slecht in maat en getal uit te drukken, keren weer terug in 

de belangstelling. In het al eerder aangehaalde Kwaliteitskader gehandicaptenzorg 

(2007) staan die factoren benoemd als eisen waaraan een professional moet voldoen: 

een professional moet werken vanuit een vraaggerichte en responsieve houding. Die 

houdingsaspecten worden aangevuld met eisen waarin die houding een belangrijke 

rol speelt, maar die een wat meer instrumenteel karakter hebben. De persoon moet 

namelijk een uitdagende omgeving scheppen, die een beroep doet op ontplooiing en 

kansen biedt om nieuwe ervaringen op te doen, grenzen te verkennen en te verleggen, 

die veiligheid biedt en empowerment stimuleert.

Embregts (2009) spreekt in deze context van menslievende zorg. In de competenties 

van professionals moeten volgens Embregts niet alleen kennis en vaardigheden 

een rol spelen, maar ook persoonlijkheid en attitude. Zij pleit voor het ontwikkelen 

en behouden van aandachtige betrokkenheid en menslievendheid, en ziet die 

als de belangrijkste dimensie in de professionele ontwikkeling van begeleiders. 

Kwaliteitsmetingen, protocollen en procedures, maar ook het nastreven van autonomie 

en keuzevrijheid, krijgen volgens Embregts pas waarde wanneer ze ingezet worden 

binnen de context van primaire aandacht voor betrokkenheid en menslievendheid, 

voor menselijke betrekkingen.

Ook McConkey (2009) plaatst de persoon van de begeleider centraal. Die persoon 

moet er zijn ‘samen met jou en voor jou’, en daarbij betrouwbaar zijn en luisteren, 

wederzijdse betrokkenheid en gezamenlijkheid inbrengen, mogelijkheden geven 

en praktische assistentie verlenen, ruimte geven en autonomie respecteren, als 

adviseur en probleemoplosser optreden, en beschikbaar zijn; iets extra’s doen (‘go 

an extra mile’). Wuertz en Reinders (2009) ten slotte vestigen de aandacht op het 

belang van persoonsgebonden kennis (tacit knowledge). Zij stellen dat praktisch 
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inzicht persoonsgebonden is, en dat daardoor professionele kennis en kunde van 

zorgverleners een impliciete dimensie heeft die onderkend moet worden om geen 

afbreuk te doen aan de kwaliteit van de zorg. De professional moet zich als persoon 

tonen aan de cliënt, zodanig dat deze hem vertrouwen schenkt. Zonder deze 

verbinding krijgt de professional geen goed beeld van de situatie van de cliënt.

4.4 Relaties tussen sociaaltherapie en ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg

Burgerschap en inclusie
Binnen de sociaaltherapie wordt burgerschap vooral binnen de instelling, die vaak 

een dorp op zich is, vormgegeven. De burgemeester van de gemeente Sint-Anthonis 

noemt de sociaaltherapeutische instelling Bronlaak het achtste dorp van zijn 

gemeente. Binnen zo’n dorp leeft de gemeenschap veel sterker dan in andere, niet 

antroposofisch georiënteerde instellingen. Dat dorpsgemeenschapskarakter biedt een 

omgeving waarin bewoners zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen, tussen 

medebewoners en betrokken zorgverleners. Dat is een voorsprong op en kan een 

voorbeeld zijn voor andere instellingen. Maar inclusie, in de zin van gewaardeerde en 

volwaardige participatie aan de ‘normale’ samenleving, vindt minder plaats, ondanks de 

aanwezigheid van elementen van omgekeerde integratie. Dat is echter niet veel anders 

dan bij niet-antroposofische instellingen die ongeveer dezelfde doelgroep hebben. 

Veel bewoners wonen buiten de instelling, in dorpen of steden, of hebben daar hun 

werkplek. Fysieke integratie vindt dus wel plaats; zelfs met de gedachte dat cliënten 

daarmee sociaaltherapie naar de samenleving brengen.

Waar mensen ook wonen, in een beschermde en beschutte omgeving of midden in 

een woonwijk, voor ieder van hen is ondersteuning bij de daadwerkelijke inclusie en 

integratie essentieel. Voor de sociaaltherapie betekent dit dat rond de cliënt een sociale 

context ingericht wordt. Die vormt de basis waar de cliënt zich thuis voelt, van waaruit 

hij zich optimaal kan ontwikkelen en ook contacten kan aangaan met andere mensen. 

Zo veel als mogelijk wordt een deelname aan de maatschappij geoefend, bijvoor beeld 

via een arbeidsgerichte leerweg, werk en vrijetijdsbesteding.

Zorg en ondersteuning
Mensen met een ontwikkelingsstoornis hebben vaak meer stoornissen of beperkingen 

dan alleen een verstandelijke beperking. Vaak is er bijkomende psychiatrische 

problematiek, of een trauma in de biografie, of zijn er ernstige gedragsproblemen. Dat 

betekent dat er naast de ‘care’-component ook vaak een ‘cure’-component is: behalve 

individugerichte ondersteuning ook zorg. Die zorg kan worden betiteld als ‘warme 

zorg’, omdat die verleend wordt vanuit de drie grondwaarden gelijkwaardigheid, 



68

dienstbaarheid en tegenwoordigheid van geest. De ervaring leert dat die zorg ook 

succesvol is: cliënten met ernstige gedragsproblemen (bijvoorbeeld SGLVG-cliënten – 

sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten) gedijen er vaak goed. 

Regelmatig worden ook cliënten aangemeld die in de reguliere, niet antroposofisch 

georiënteerde, zorg door hun gedragsproblemen zijn vastgelopen. Sinds kort 

vindt systematisch evaluatieonderzoek plaats, gericht op resultaten van zorg en 

ondersteuning.

Gezondheid en ziekte
Kenmerkend voor de sociaaltherapie is het stimuleren van het zelfgenezend vermogen, 

de groeipotentie: de salutogenese. Dat gaat via het wegnemen van belemmeringen en 

het bieden van een helende omgeving die bijdraagt aan de zorg en behandeling door 

cliënten beter in hun evenwicht te brengen, door onder andere ritme en kunst een 

belangrijke rol te geven. Ook voor werkers in de reguliere zorg is dit een voorbeeld, dat 

op enige schaal wordt nagevolgd. Het bevorderen van gezondheid in de betekenis die 

de WHO daaraan hecht, staat dus centraal, meer dan het bestrijden van ziekte. Ook het 

e!ect van de fysieke en psychologische omgeving op het welbevinden van cliënten 

wordt meer en meer gezien. Gangen en kamers in ziekenhuizen en instellingen 

voor gehandicaptenzorg worden in zachte kleuren geschilderd, woonkamers en 

ontmoetingsruimtes worden in een sfeer of thema aangekleed, en in de ouderenzorg 

worden nostalgische elementen op de voorgrond geplaatst. Opvallend is dat er nog 

weinig aandacht is voor ritme in dag, week en jaar en voor feesten en vieringen.

Kwaliteit en welbevinden
In de sociaaltherapie richt men zich op kwalitatief hoogwaardige zorg en 

ondersteuning, die moeten resulteren in welbevinden bij de cliënten. Inhoudskwaliteit 

en proceskwaliteit krijgen veel aandacht. De zorg is daardoor heel intensief. Belangrijk 

is de rol van zinvol en productief werk voor het bevorderen van een goede kwaliteit 

van bestaan. Het gaat daarbij om meer dan dagbesteding, zoals die plaatsvindt in de 

reguliere zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het denken in termen 

van kwaliteit van zorg en kwaliteit van bestaan heeft echter in de sociaaltherapie nog 

weinig ingang gevonden, laat staan het systematisch evalueren daarvan.

De persoon van de zorgverlener of ondersteuner
De aandacht die in de reguliere zorg lijkt te ontstaan voor persoonlijke eigenschappen 

van begeleiders, bestaat in de sociaaltherapie al veel langer. De grondwaarden 

gelijkwaardigheid en dienstbaarheid leiden daar al decennialang tot ‘menslievende 

zorg’, zoals die nu in de reguliere zorg ook wordt gepropageerd. Die aandacht bergt 
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wel het gevaar in zich dat de klassieke opvattingen van professionaliteit, waarin 

(technisch getinte) kennis en kunde een belangrijke rol spelen, op de achtergrond 

zouden kunnen raken. Zij helpen om de blik te richten (‘je ziet het pas als je het weet’), 

om handelingsalternatieven te zien en om te weten wat je kunt of moet doen. Voor 

de toekomst van de zorg en ondersteuning lijkt een integratie van (technische) kennis 

en vaardigheden met persoonlijke betrokkenheid en impliciete kennis het meeste 

perspectief te bieden. Dat geldt zowel voor de sociaaltherapie als voor de reguliere 

zorg en ondersteuning.

4.5 Slotopmerkingen

Het is opvallend dat er heel weinig uitwisseling is, en is geweest, tussen sociaaltherapie 

en ‘reguliere’ zorg. Beide hebben daardoor een eigen ontwikkelingstraject gelopen. Dat 

is jammer, omdat ze elkaars ontwikkeling hadden kunnen stimuleren, en van elkaar 

hadden kunnen leren. Dat moet vanaf nu dan maar gaan plaatsvinden. Openheid en 

transparantie vanuit de sociaaltherapie en het beschrijven van wezenlijke kenmerken 

in alledaags Nederlands zijn daarvoor onontbeerlijk, evenals oprechte belangstelling 

voor de meerwaarde van ‘anders-zijn’ vanuit de reguliere gehandicaptenzorg.

Met dit artikel hoop ik een bijdrage te leveren aan het slaan van een brug tussen beide. 

Wellicht helpt het ook elkaar te vinden door zich te realiseren dat beide werken aan 

individugerichte zorg en ondersteuning vanuit de intenties die verwoord staan in het 

VN-Verdrag voor personen met een handicap. Ze zetten zich in om “(...) het volledige 

genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele 

vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en waarborgen, en ook 

de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen. Personen met een 

handicap zijn personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke 

beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, 

e!ectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving” (art. 

1 VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, 2007).
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Op weg naar een professionele individugeoriënteerde gezondheidszorg!
Welke competenties en innovaties moeten worden ontwikkeld?

In de wisselwerking tussen klantvraag (patiënten), zorgaanbieder en maatschappelijke 
partijen (zorgverzekeraars, wetenschap, KNMG, enzovoort) ontwikkelen zich de inhoud en 
vorm van de gezondheidszorg. Een van de actuele ontwikkelingen die naar verwachting in 
toenemende mate de inhoud en vorm van de gezondheidszorg fundamenteel beïnvloedt 
en nog verder zal gaan beïnvloeden, is de opkomst van de individugeoriënteerde zorg.

In deze publicatie staat de beantwoording van twee vragen die opkomen in reactie op de 
opkomst van de individugeoriënteerde zorg, centraal. Deze vragen zijn:

1. Welke professionele vaardigheden moeten hedendaagse en toekomstige 
 gezondheidszorgwerkers en welke gezondheidszorginnovaties moeten 
 zorgaanbieders en zorgverzekeraars ontwikkelen om professioneel, dat wil zeggen 

methodisch, e!ectief en met kwaliteit, (ook) individugeoriënteerd te kunnen 
 behandelen en begeleiden?
2. Wat is de bijdrage van de antroposofische gezondheidszorg aan de ontwikkeling van 

een professionele individugeoriënteerde gezondheidszorg?

De auteurs die aan deze publicatie hebben bijgedragen, geven vanuit verschillende 
invalshoeken (aanzetten tot) antwoorden op een van de, of beide, gestelde vragen. In het 
eerste inleidende hoofdstuk worden verschillende ontwikkelingen waaraan de opkomst van 
de individugeoriënteerde zorg zichtbaar wordt, beschreven. In de volgende hoofdstukken 
komen achtereenvolgens het perspectief van de klinische zorgpraktijk, de ontwikkelingen 
in de verstandelijk gehandicaptenzorg, de wetenschappelijke noodzaak tot oriëntatie op 
het individu, de ontwikkeling van individugeoriënteerde zorgprogramma’s, het vraagstuk 
van de verantwoording van de individugeoriënteerde kwaliteit, de methodologische
ondersteuning van de zorgpraktijk en het onderzoek in de individugeoriënteerde zorg, en 
ten slotte de inrichting van de organisatie van zorginstellingen die individugeoriënteerd 
willen werken, aan bod. Afsluitend wordt vooruitgeblikt op de implicaties die deze 
ontwikkeling zal hebben voor het onderwijs en de nascholing van studenten en 
zorgverleners, en de noodzakelijk te ontwikkelen innovaties binnen zorginstellingen.


