
Herinneringen en dromen van zeggenschap

Herinneringen en dromen_6.indd   1 30-11-2010   8:20:01



Herinneringen en dromen_6.indd   2 30-11-2010   8:20:01



Herinneringen en dromen van zeggenschap
Cliëntenparticipatie in de ouderenzorg

Prof. dr. Tineke A. Abma

Herinneringen en dromen_6.indd   3 30-11-2010   8:20:01



Omslagontwerp: Primo!Studio, Delft

Illustratie omslag: Merel Visse

Opmaak binnenwerk: Textcetera, Den Haag

© 2010 T.A. Abma | Boom Lemma uitgevers

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, 

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elek

tronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h 

Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Post

bus 3051, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloem

lezingen, readers en andere compilatiewerken (art. 16 Auteurswet) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting 

Publicatie en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written 

permission from the publisher.

ISBN 978-90-5931-623-2

NUR 860

www.boomlemma.nl

Herinneringen en dromen_6.indd   4 30-11-2010   8:20:01



5

Inhoudsopgave

Voorwoord 7

Introductie 9

1 Mijn omke Teake en de politieke realiteit als opmaat 13
1.1 Verschraling in de zorg als zorg 16
1.2 Omke’s waardigheid en autonomie 18
1.3 Onze ambigue verhouding met verzorgings- en verpleeghuizen 21
1.4 Stereotiepe beelden van de ouderdom 24

2 Van grijze golf naar grijze wolf? Wie laat er zijn tanden zien? 29
2.1 Feiten over de vergrijzing en zorginnovaties 29
2.2 Wetenschap van ouderen 30

3 Een monument voor meneer Stappers 33
3.1 Veiligheid en autonomie verenigbaar? 34
3.2 Relationele autonomie 36
3.3 Zelfactualisatie via sociale interacties en relaties 39
3.4 Indammen van initiatief 41
3.5 Methodologisch intermezzo 1: casestudie onderzoek 44

4 Van individuele naar collectieve participatie 49
4.1 Cliëntenparticipatie en ervaringskennis 49
4.2 Cliëntenraden als kruispunt tussen leef- en systeemwereld 51
4.3 Wederzijds leren 55
4.4 Methodologisch intermezzo 2: responsief evaluatieonderzoek 59

5 Meneer Coomans en Het Verbeterteam 63
5.1 Wederom fricties tussen leef- en systeemwereld 68
5.2 Stilzwijgen, personificatie en selectieve waarneming 71
5.3 Via dialoog naar relationele empowerment 73

6 De Smaakmakers 79
6.1 De maaltijden als agendapunt 80
6.2 Vertrouwen ontwikkelen 82
6.3 Vanuit eigenaarschap en verantwoordelijkheid onderhandelen 85

Herinneringen en dromen_6.indd   5 30-11-2010   8:20:01



6

7 De leeropdracht 93
7.1 Ambities 93
7.2 Taakstelling 94
7.3 Onderzoek 94
7.4 Onderwijs 96
7.5 Dienstverlening 97

8 Slot 99

Dankwoord 103

Referenties 105

Over de auteur 111

Herinneringen en dromen_6.indd   6 30-11-2010   8:20:01



7

Voorwoord

Mosae Zorggroep is een zorginstelling die zich richt op ouderen met een aanbod op 
het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ze is actief in de regio  Maastricht en exploiteert 
vijf zorgcentra en een thuiszorgorganisatie.

‘Mensen hebben mensen nodig’ is het motto van Mosae Zorggroep. Hierin ligt beslo-
ten dat goede zorg niet alleen wordt beoordeeld naar de deskundigheid van de zorg-
verlener, maar zeker ook of ze uit het hart van een medemens komt en of de cliënt zich 
daadwerkelijk door de zorgverlener als mens gezien en gehoord weet.

Zorg is uit zichzelf sterk relationeel gericht, want komt tot stand in het privé domein 
van de zorgvrager waar vraag en aanbod niet anders dan tot puur maatwerk kunnen 
leiden. Idealiter zijn cliënt en zorgverlener volledig evenwaardig aan elkaar en onder-
ling van elkaar afhankelijk. Maar zorg vindt vooral plaats in een afhankelijkheids-
situatie en ongewild leidt dat tot een verstoring van de balans. Daarnaast is er nog de 
deskundigheidsvoorsprong van de zorgverlener en is deze gewoonlijk de verpersoon-
lijking van een zorgorganisatie, waarmee de zorgverlener op voordeel staat. Dat klemt 
des te meer waar cliënten ook daadwerkelijk in een zorginstelling wonen of verblijven. 
Daar is wel het één en ander op bedacht, getuige de wettelijke medezeggenschaps-
regelingen, het gebruik van internetfora en de opkomst van belangenclubs van patiën-
ten en zorgvragers. Maar toch.

Mosae Zorggroep wil zich vooral profileren als organisatie met een mens gerichte visie 
die het niet slechts laat bij het vermelden van het begrip ‘de cliënt staat centraal’ in 
 allerlei beleidsstukken, maar dit actief laat zien in het leven en werken van alledag. 
Het meewerken aan het bereiken van een goede kwaliteit van leven van onze cliënten 
door hen daadwerkelijk een belangrijke rol toe te dichten in het voeren van de regie 
over het eigen leven, maar ook bij andere processen die in een zorginstelling plaats-
vinden, is richtinggevend voor ons werk. Op zichzelf is het natuurlijk bizar dat je je als 
zorg instelling op dit punt zou kunnen onderscheiden, maar de werkelijkheid is dat de 
positie van de cliënt in de zorg nog steeds een ondergeschikte is.

De oorsprong van de leerstoel ‘Cliëntenparticipatie in de ouderenzorg’ is ge legen in de 
wens om de kwaliteit van zorg van Mosae Zorggroep in de praktijk te versterken door 
academisch onderzoek. Er zijn reeds leerstoelen die zich richten op de verpleeghuis-
geneeskunde en op verzorging en verpleging van ouderen, de professionele dimen-
sies van de sector. Met het aanvaarden van deze leerstoel die het onderzoek naar de 
(verbetering van de) positie van cliënten in de ouderenzorg centraal heeft staan door 
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 mevrouw dr. Tineke Abma, is sprake van complementariteit met die leerstoelen en 
ruimte voor daad werkelijke innovatie in de zorg.

Mosae Zorggroep verwacht dat de onderzoeksactiviteiten en de resultaten daarvan 
niet alleen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de eigen instel-
ling, maar dat er nieuwe inzichten kunnen worden ontwikkeld over de mogelijkheden 
van ouderen in de regievoering van de persoonlijke zorg, en het daadwerkelijk partici-
peren in de beleidsontwikkeling en medezeggenschap binnen instellingen in de sector 
Verpleging & Verzorging. We verwachten tevens dat wetenschappelijk onderzoek kan 
bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten over de empowerment van oude-
ren in een institutionele omgeving in relatie tot medewerkers. Meer algemeen denken 
we dat de leerstoel ‘Cliëntenparticipatie in de ouderenzorg’ nauw aansluit bij brede 
maatschappelijke ontwikkelingen en inzichten aangaande de positie van cliënten in 
de zorg, zoals deze ook tot uiting komen in overheidsbeleid en wet- en regelgeving, en 
dat deze hiervoor een belangrijke steun en stimulans kan betekenen.

De leerstoel is voor Mosae Zorggroep financieel mogelijk gemaakt door een in 2008 
ontvangen legaat van wijlen mevrouw M. Gemmeke-Bonhomme, die als directe buur-
vrouw van onze locatie Licht en Liefde hiermede haar verbondenheid en dank voor 
verleende diensten door de medewerkers van deze locatie tot uitdrukking heeft willen 
brengen.

Mr. C.T.P.M. Bonnier
Raad van Bestuur
Stichting Mosae Zorggroep
Augustus 2010, Maastricht
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Introductie

‘In de ideale samenleving die ik schetste zou, zo droom je, de ouderdom eigenlijk niet bestaan.’
Simone de Beauvoir, 1970/2010

‘De zoetste herinneringen zijn die waarbij we onszelf ontstijgen en verbonden weten met 
 anderen.’
Vrij naar Margaret Urban Walker, 1999/2010

Voorliggende tekst vormde de basis voor mijn oratie op 9 september 2010 op de VU 
 Universiteit en het VU Medisch Centrum. Een oratie is vooral bedoeld om een kern-
achtige boodschap over te brengen op het publiek. Ze biedt weinig ruimte voor de 
uitdieping van achtergronden, theorie, methodologie en gedetailleerde verhalen. In 
dit boek wil ik de inzichten die we reeds opdeden in onze projecten in de ouderenzorg 
beschrijven en voorzien van een analyse en gedachten over toekomstig onderzoek, 
onderwijs en dienstverlening.

Voor mij vormt de praktijk en de verhalen die mensen vertellen over hun levens en 
de tijd dat zij zijn opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis een belangrijke 
bron van inspiratie. Andere inspiraties vind ik in de zorg ethiek, het werk van de filo-
sofen Habermas en Gadamer, en het  kwalitatieve en interactieve onderzoekswerk in 
de responsieve traditie. Zorgethici, waar onder Margaret Walker, maar ook George 
Agich helpen ons om op een andere manier naar autonomie te kijken. Klassiek wordt 
autonomie gezien als het nemen van beslissingen zonder inmenging van anderen. Het 
begrip wordt ook ge associeerd met het hebben van een carrière, liefst in een lineaire 
lijn. In dit concept van autonomie is weinig ruimte voor kwetsbaarheid, afhankelijk-
heid en verbondenheid. Oud worden betekent echter niet alleen maar wijs worden, 
het  betekent ook verlies en verdriet. Zodoende verhoudt de ouderdom zich slecht met 
het klassieke idee van autonomie als zelfbeschikking en  onafhankelijkheid. Die frictie 
maakt dat ouderen zich vaak rolloos en over bodig voelen. Ze worden gezien als af-
hankelijk, en gaan zich ernaar gedragen. Met behulp van Habermas’ theorie over de 
spanning tussen leef- en systeemwereld valt goed inzichtelijk te maken hoe moeilijk 
het is voor ouderen en cliëntenraden om autonomie en zeggenschap uit te oefenen. 
Als individu of collectief is het lastig om aandacht te vragen voor aspecten die er-
toe doen in de levens van bewoners, omdat de systeemwereld met haar oriëntatie op 
overleving en strategische issues dominant is in organisaties. Habermas spreekt in dit 
verband van de kolonisering van de leefwereld door de systeemwereld. Toch kunnen 
systeem- en leefwereld door het op gang brengen van een open dialoog op een andere 
wijze scharnieren. Dan kunnen machtsverhoudingen, identiteiten en rationaliteiten 
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verschuiven en we dichter bij het ideaal van machtsvrije communicatie komen. Inter-
actief onderzoek kan deze processen ondersteunen en inzichtelijk maken.

Simone de Beauvoir droomde van een samenleving zonder ouderdom. Ze vindt de 
wijze waarop de samenleving omgaat met ouderen zo treurig dat ze de ouderdom in de 
zin van aftakeling en eenzaamheid liever wegdenkt. Ouderen zouden op een waardige 
manier oud moeten kunnen worden door betekenisvolle acties, projecten en doelen. 
En dit is de taak die ik me stel: om te dromen over wat de ouderdom en het leven in 
een instituut zou kunnen inhouden als er meer autonomie en zeggenschap was met be-
houd van ruimte voor zowel kracht als kwetsbaarheid, vrijheid en verbondenheid. En 
hoe we het mogelijk kunnen maken om binnen de spanning tussen systeem- en leef-
wereld een verschuiving tot stand te brengen waarbij we dichter komen bij het ideaal 
van de machtsvrije communicatie, die is gericht op wederzijds begrip. Dromen is ook 
een belangrijke kunst om los te komen van het heden en vrijuit te denken en filosoferen 
over wat zou kunnen zijn. Dromen begint bij de appreciatie, de herkenning en erken-
ning van vitale, mooie en goede aspecten in het hier-en-nu. In  Nederland heeft vooral 
Hans Becker hier een pleidooi voor gehouden met zijn ja-cultuur.  Herinneringen van 
wat goed is kunnen eveneens een bron van inspiratie zijn. Vandaar dat ik in dit boek 
verhalen heb opgetekend van oude mensen die op een authentieke wijze uitdrukking 
hebben gegeven aan zichzelf. Het zijn stuk voor stuk personen met een heel eigen 
 leven, geschiedenis, rol en taak. Zij hebben allen ingestemd met de publicatie van hun 
verhaal, de foto’s en het gebruik van hun naam. Hun verhalen wil ik bewaren, zoals 
Annette Hendrikx verhalen in weckpotten insprak en luchtdicht afzegelde om ze te 
behoeden voor de tand des tijds. Het zijn verhalen en herinneringen waarvan we kun-
nen leren wat het betekent om oud te zijn en stem te hebben. Herinneringen die niet 
worden gekarakteriseerd door een eenzaam zelf, maar door een zelf dat zich verbonden 
weet met anderen, vanuit de onderkenning van wederkerigheid.

Tineke Abma
Augustus 2010, Rotterdam
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Bewaarde verhalen op papier en in weckpotten, Annette Hendrikx
Expositie “Preserving” in Galerie Stevens, Maastricht, 15 januari tot en met 21 februari 2009. 
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1 Mijn omke Teake en de politieke realiteit 
als opmaat

Omke Teake
Mijn omke Teake, een oudoom uit 1917, was een echte Posthuma. Hoekig, gearticuleerd 
en wars van conventies. Tegelijk filosofisch en creatief, in denken en taal. Ik herinner me 
hem vooral als een begenadigd spreker en feestelijk redenaar. In gezelschap mocht hij graag 
en lang het woord nemen, en luid en duidelijk, met humor zijn publiek toespreken.

Een man uit de kring van de ‘kleine luyden’ was hij, die door hard  werken en zelf studie zich 
ontwikkelde. Hij volgde de tuin bouwschool te Berlikum, met als resultaat een diploma 
met vermelding: ‘met veel vrucht geslaagd.’
De Posthuma’s waren godsdienstig, maar wel kritisch en eigen zinnig. Tegelijkertijd voel-
den ze zich verantwoordelijk voor het wel en wee in hun dorp en de maatschappij. Terug-
kijkend op het goede in zijn leven zei omke de laatste jaren vaak: ‘Ik wie foarsitter fan de 
tsjerkeried en doarpsbelang ensafuorthinne.’

De familie Posthuma. Omke vooraan met matrozenpakje.
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Foto van omke en muoike.

Een imker was hij en bloemist. De natuur, bijen en bloemen waren zijn liefdes. En muoike 
Tryn natuurlijk, waarmee hij zo gelukkig was getrouwd. In 2005 vierden ze hun zestigjarig 
huwelijksfeest. Ze hadden geen kinderen, en ervoeren dat als een groot gemis in hun leven. 
Daarover praten was taboe. Ze woonden hun werkzame leven in het ouderlijk huis in 
Sibrandabuorren, een klein gehucht in het vredige groene landschap van de Legean, mid-
den in Friesland. Achter het huis was een kas waar omke zijn bloemen teelde. Hij mocht 
daar graag wat aanrommelen en ging daarmee door tot na zijn pensioen totdat muoike 
ziek werd en overleed. Toen viel zijn wereld in  duigen. Het ging alras slechter met omke 
en zo kwam hij terecht in een  verzorgingshuis. Hij zei daarover: ‘ús leave Hear hat my raar 
te pakken.’

Domme minsken
De familie dacht dat hij het wel naar de zin zou krijgen in het ver zorgingshuis met  mensen 
uit de buurt, maar niets was minder waar. Omke voerde graag een verstandig gesprek 
en vond zijn mede bewoners maar oppervlakkig. Hij was hard in zijn oordeel: ‘Dat binne 
domme minsken.’ Het liefst wilde hij in de buurt van de overgebleven familie wonen ook 
al moest hij daarvoor uit zijn vertrouwde habitat weg. Hij was daar vrij dwingend in. De 
verzorging stond hem ook al niet aan. Waar hij zich vooral aan stoorde was, dat zij zonder 
te kloppen zomaar binnenvielen.
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Omke met een honingraat voor zijn bijenstal, in 1985. Hij was achtenzestig jaar.

Leuzen
Op een gegeven moment trof de familie hem meerdere keren aan in een kamer vol met 
zelfgefabriceerde spandoeken en leuzen zoals ‘Vriendelijkheid begint met kloppen.’
De familie sprak hem daar op zo’n moment op aan. Ze begrepen zijn frustratie wel, maar 
vonden het ‘beneden zijn stand,’ zo zeiden ze tegen hem, dat hij daar op deze wijze uiting 
aan gaf. Dan ruimden ze de boel op en dronken samen een kop koffie. Omke’s boosheid 
verdween als sneeuw voor de zon tijdens een serieus gesprek. Bij voorkeur werd er een tuin-
kwestie aangeroerd en omkes advies  ingewonnen over een zieke boom of iets dergelijks. 
Omke wist altijd waar het om ging en de Latijnse namen van planten en bomen rolden er 
zonder enige moeite uit. Als ze dan afscheid namen was de lucht weer geklaard. Echter, 
bij het volgende bezoek troffen ze omke vaak weer op dezelfde wijze aan, eigenzinnig als 
hij was.

Familie
Naderhand kwam de twijfel, de wroeging, het gevoel van onmacht. Omke had immers 
ook zijn eigen verhaal te vertellen. Ze wilden daar respect voor tonen, zeker ook omdat ze 
het met hem eens waren. Mochten ze zich daar wel in mengen? Tegelijkertijd wilden ze 
voorkomen dat hij onrespectvol werd behandeld. Ze wisten maar al te goed dat omke op 
dat moment geen gemakkelijke man was. Toch hadden ze met hem te doen. Hij voelde 
zich erg eenzaam en alleen. Dan toch maar verhuizen zoals omke wilde? De familie ervoer 
weinig contact met de verzorging, en vond het lastig om hun zorgen over omke bespreek-
baar te maken.
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De verzorging wist ook niet goed wat ze met omke aanmoesten, want meerdere keren 
troffen ze zijn deur gebarricadeerd aan. Een psycholoog zou wel eens kunnen helpen, 
suggereerde het hoofd. Omke had pas zijn vrouw verloren en was in rouw. Vandaar zijn 
frustraties. Gesprekken met de psycholoog zouden hem helpen over zijn verdriet heen te 
komen, zijn verlies te verwerken. Omke stribbelde tegen.
Uiteindelijk kreeg hij zijn zin en verhuisde naar een verzorgingshuis dicht bij zijn familie. 
Daar ging het al niet veel beter met hem. Hij bleef stuurs en voelde zich eenzaam. Toen viel 
hij en brak zijn heup. Er volgde een spoedopname in het ziekenhuis. Daar wilden ze hem 
niet opereren vanwege zijn broosheid. Het academisch ziekenhuis durfde het net zo min 
aan. De familie werd over dit alles wel  geïnformeerd, maar voelde zich opnieuw weinig 
betrokken.

Vervolgens kwam omke in een verpleeghuis terecht, waar de heup door rust te houden 
redelijk herstelde. De dokters stelden vast dat hij leed aan een delirium, plotselinge ver-
wardheid, wat zijn eerdere onredelijkheid verklaarde. Met de juiste medicatie knapte hij 
zichtbaar op. Hij werd verstandiger en er was weer een redelijk gesprek met hem te voeren.
De familie voelde zich opgelucht. Eindelijk was duidelijk geworden dat omke’s boosheid 
niet louter psychologisch was. Het had een medische oorzaak en was tot op zekere hoogte 
behandelbaar.

Dy stoel is leech
Omke was ook meer tevreden, al bleef hij zich eenzaam voelen: ‘Dy stoel is leech en seit 
neat werom.’ De dood van zijn vrouw en de kinderloosheid bleven altijd op de voorgrond. 
Wel genoot hij van het bloemenkasje en familiebezoek. Ook toonde hij opnieuw oprechte 
interesse in hun levens en die van hun kinderen.
’s Nachts bleef hij onrustig en angstig. Waarop dokters over legden met de familie over 
aanvullende medicatie. Uiteindelijk werd be sloten tot de toediening van morfine. Bij de 
arts kon de familie uitleggen wie omke was en hoe alleen hij zich voelde. En elke keer belde 
de verzorging weer op over de morfinetoediening. Die zorg vuldigheid stelde de familie op 
prijs.
Onlangs is mijn omke Teake op tweeënnegentig jarige leeftijd gestorven, zestien mei van 
dit jaar, en met hem is een karaktervolle familietak afgesloten.

1.1 Verschraling in de zorg als zorg

Het is een herkenbaar beeld. Diagnoses die onjuist zijn of te laat worden vastgesteld, het 
niet geven van de juiste medicatie. Schending van de privacy en vrijheid door deuren te 
vergrendelen dan wel door zonder kloppen binnen te stormen of anderszins. Het buiten 
spel zetten van de familie. Dit soort  dingen gebeuren waarschijnlijk niet opzettelijk. 
Het zijn veeleer de gewoonten en  routines en de werkdruk die maken dat  verzorgenden 
in de haast van het werk privacy en andere waarden zoals autonomie en zelfstandigheid, 
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veiligheid en  waardigheid vergeten (Franklin et al., 2006; Teeri et al., 2006; Haggstrom 
& Kihlgren, 2007; Bolmsjö et al., 2006a, 2006b; Kane & Caplan, 1990; Van der Dam  
et al., 2010). Het ethisch klimaat in deze huizen is dan ook weleens ge typeerd als 
zijnde being in the same world without meeting dat wil zeggen dat bewoners, familie 
en verzorgenden elkaar niet echt ontmoeten, terwijl ze dagelijks in dezelfde wereld 
verblijven (Bolmsjö et al., 2006a). Alledaagse ethische kwesties worden niet herkend of 
verzorgenden ervaren druk om deze dilemma’s te vermijden (Kardol, 2004;  Jacobssen 
& Sorlie, 2010). Natuurlijk kunnen organisatorische beperkingen geen excuus zijn voor 
het verstrekken van suboptimale zorg. Het is wel een realiteit. Een realiteit die er-
voor zorgt dat velen van ons een opname in zo’n huis zien als een schrikbeeld. Er zijn 
 verhalen dat mensen opleven als zij eenmaal in een veilige en beschermde omgeving 
terecht komen, goede medicijnen en zorg krijgen, en toch blijft dat angstbeeld dat we 
hebben bij een opname in een verpleeg- of verzorgingshuis bestaan. De media dragen 
daar ook hun steentje aan bij. Velen herinneren zich de pyjamadagen en het dragen van 
incontinentieluiers als oplossing voor tekorten in de zorg. Fixatie van ouderen is nog 
zo’n thema dat de media haalde, evenals uitdroging, onder voeding, onzorgvuldigheden 
met  medicatie, ouderen mishandeling en onderling pestgedrag. De sector zegt te werken 
aan verbeteringen, de staat secretaris sloot een convenant rond de reductie van dwang en 
stimuleerde ‘Het goede gesprek’ (www.hetgoedegesprek.nl), maar volgens critici zoals 
 Anne-Mei The is het nog lang niet goed genoeg (de Volkskrant, 19 april 2008). Haar 
kritiek richt zich op de bestuurders die onvoldoende urgentie voelen om met daad-
kracht vernieuwingen door te voeren. De Martha Flora-huizen moeten een alternatief 
bieden, maar roepen vragen op over tweedeling in de zorg, want wie kan vierduizend á 
vijfduizend euro per maand betalen?
Recent komen daar de nieuwe bezuinigingen en invoering van de zorgzwaarte pakketten 
nog eens overheen. Dat baart betrokkenen in het veld pas echt zorgen. Met name 
omdat het onderdeel begeleiding en ondersteuning, wat verzorgenden zien als de kern 
van hun werk, grotendeels komt te vervallen (Abma & Schipper, 2009). Een bestuurder 
sprak al uit dat welk scenario er ook wordt gekozen om te komen tot kostenreductie, 
de kaasschaafmethode, een stelselherziening of versterking van mantelzorg, de sector 
moet ‘ leren leven met schaarste en het voortdurend maken van keuzes’ (Keijser, 2010). Ook 
zij wijst erop dat dit een grote uitdaging voor verzorgenden betekent. Het beleid vraagt 
dat zij gaan onderhandelen met hun cliënt om tot afgepaste zorg te komen, terwijl hun 
handelen (nog) gericht is op het overnemen van zorg. Deels is die omslag nodig. Ik 
ken huizen waar men vroeger nog het koper van bewoners poetste. Dat is natuurlijk te 
gek. Maar alle begeleiding en ondersteuning wegbezuinigen is het andere uiterste. En 
als u mocht denken dat er dan maar gesneden moet worden in die dure topbestuurders 
dan moet ik u erop wijzen dat de sector nauwelijks overhead heeft en met elf procent 
zelfs gevaarlijk laag zit. Voor uw vergelijk: de overheid heeft een overhead van meer 
dan veertig procent (NRC Handelsblad, 21 juni 2005). De bekostiging van de zorg is 
eveneens zeer laag. Om u een voorbeeld te geven: een gevangenis krijgt meer voor een 
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gevangene dan een verpleeghuis voor een ernstig dementerende persoon. Op 18 mei 
2010 berichtten de media dan nog eens over de medewerkers in de zorg. Uit onderzoek 
van  zorgverzekeraar Menzis was gebleken dat mede werkers serieus overwegen uit de 
zorg te stappen. Ook dat is een bedreiging waar de sector mee te maken krijgt: hoe 
de juiste mensen te behouden, perspectief te bieden en nieuwe mensen te werven. 
Verschraling in de zorg lijkt zo bijna onontkoombaar.

1.2 Omkes waardigheid en autonomie

Ik keer terug naar de inspiratie van mijn omke Teake die zo dapper streed en aandacht 
vroeg voor zijn zorgen. Want zijn verhaal illustreert meer dan de tekortkomingen in 
de zorg. Ik lees er vooral in dat omke Teake zich niet zomaar willoos neerlegde bij de 
situatie in het verzorgingshuis. Hij was niet louter een object van zorg, maar was sub-
ject, een morele actor die zeggenschap wilde hebben. Want hoewel omke kwetsbaar 
en afhankelijk was, had hij wel degelijk een moreel oordeel over de wijze waarop de 
verzorging met hem omging. De waarden van vrijheid en privacy werden naar zijn 
oordeel op brutale wijze geschonden en hij meende daar wat van te moeten zeggen. 
Ten eerste omdat hij daar zelf onder leed, maar ook omdat hij van mening was dat 
dit in het algemeen van belang was bij de verzorging. Dit paste hem. Als volwassen 
man had hij immers als voorzitter van allerlei belangenclubs in het verleden veelvuldig 
het woord gedaan over maatschappelijke en sociale kwesties die verder gingen dan 
zijn eigen persoonlijke belang. Hij had zich daar weliswaar niet op laten voorstaan, 
maar juist die rol had hij in zijn  leven met verve vervuld. En terugkijkend op zijn 
leven dacht hij met veel weemoed aan die tijd. In zijn herinnering had hij een rol van 
 betekenis in de samen leving gespeeld.
Hoewel omke net als andere bewoners weinig bezittingen mee kon nemen en mee 
moest in het regime van opstaan, wassen, eten en slapen, bleef hij redelijk zichzelf. Ik 
vertelde al, hij was een echte Posthuma, en die zijn nogal kantig, soms op het botte af. 
Normatief ook, sterk gelovend in hun eigen overtuiging. Belangrijke kwesties hoefden 
niet toegedekt te worden. Ze moesten gezegd en uitgesproken worden via een serieus 
gesprek. En zo gedroeg omke zich ook in het verzorgingshuis, al had hij daar wel de 
hulp van de familie nodig om zichzelf te blijven. Neem zijn actie met de spandoeken. 
Op zich is die ludiek te noemen. Een soort performance, en dat van een man die nooit 
enige kunst geschiedenis had genoten. Het fröbelen aan die spandoeken was waar-
schijnlijk ook een manier om zijn dag te vullen. Dagen in zo’n huis kunnen lang en 
leeg zijn. Toch stond de familie afwijzend tegenover omkes optreden. Ze begreep zijn 
klachten heel goed, maar wilde hem beschermen tegen boze reacties. Ze vermoedde 
dat zijn artisticiteit op weinig begrip kon rekenen bij de verzorging. Maar misschien 
nog belangrijker, zij vond dat omke zich hier niet passend en waardig gedroeg. ‘Dat is 
beneden uw stand ’, zei zij letterlijk tegen hem. Ze bedoelde dat omke onder normale 
omstandigheden nooit op deze wijze zijn klachten over de schending van zijn privacy 
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kenbaar zou hebben gemaakt. Hij zou via een serieus gesprek de kwestie onder de 
aandacht hebben gebracht. Het communiceren via papier en barricaderen van de deur 
paste niet bij hoe de familie omke kende. Het deed onrecht aan zijn identiteit en waar-
digheid. Als anderen hem daarop zouden beoordelen en veroordelen zouden ze hem 
geen recht doen. Omke was niet zichzelf als hij zich zo opstelde, wist de familie maar 
al te goed. En als een zorgzame familie wilde zij omke behoeden voor onrespectvolle 
bejegening. Omke accepteerde deze onder steuning op zo’n moment, ook al verviel hij 
even later weer in zijn stuursheid. De familie speelde op deze wijze een belangrijke rol 
bij het behouden van de autonomie en identiteit van omke.

Omke in een roeibootje met zijn broers.

Zorgethici spreken in dit verband van relationele autonomie, hetgeen wil zeggen dat 
we niet ondanks maar dankzij anderen autonoom zijn (Tronto, 1993, 2009; Verkerk, 
2001; MacKenzie & Stoljar, 2000; Held, 2006). Uitgangspunt hierbij is dat ieder 
mens in zijn of haar leven momenten van kwetsbaarheid kent. Mensen zijn in dat 
opzicht wederzijds afhankelijk. Zorgen wordt door zorgethici dan ook gezien als een 
fundamentele menselijke activiteit. Op momenten van kwetsbaarheid hebben we 
 anderen soms nodig om te achterhalen wat in ons belang is en welke waarden in die 
situatie voorrang hebben. Soms ook moeten anderen ons bijstaan met praktische hulp 
om energie te behouden om richting te kunnen geven aan ons leven. En soms moeten 
anderen ons waarschuwen en wijzen op impulsen die niet passen in onze levenslijn. 
Omke was altijd een man van de dialoog geweest. Hij was een gesprek nooit uit de 
weg gegaan, en had zijn mening nooit onder stoelen of banken gestoken. Het voeren 
van een serieus gesprek was een belangrijke waarde in zijn leven. Een waarde die hij 
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heel erg miste in het verzorgingshuis waar hij leefde met mensen die hij niet zelf had 
uitgekozen en met wie hij dergelijke gesprekken niet kon voeren. Het maakte hem 
eenzaam. De familie kende omke door en door en begreep hoe belangrijk het gesprek 
was voor omke. De dialoog viel samen met zijn identiteit. Door zich niet wederkerig 
en niet dia logisch op te stellen schond hij zijn identiteit en waardigheid. De familie 
wilde dit voorkomen ook al worstelden zij met de vraag of dit zijn autonomie niet 
zou inperken. Omke had immers zijn eigen oordeel dat ze wilden respecteren. In die 
worsteling won de zorg voor omke’s waardigheid het, zonder dat zijn autonomie werd 
aangetast. De zorg en autonomie gingen hier juist samen en werden verenigbaar, ster-
ker nog de autonomie werd versterkt door de bemoeienis van de familie.
Dankzij ingrijpen van de familie behield omke zijn waardigheid. Dit kan niet los 
gezien worden van de wijze waarop de familie ingreep. Ik wil maar zeggen, niet elk 
ingrijpen in de autonomie is gerechtvaardigd. Van belang is de wijze waarop deze 
 bemoeienis plaatsvindt. In het geval van omke kwam het in grijpen voort uit een 
 nauwe betrokkenheid en zorg voor de persoon. De familie bezocht hem trouw en had 
een sterke vertrouwensband met omke. Deze vertrouwensband was verankerd in een 
langdurige relatie van wederzijds respect met het echtpaar. Omke had geen kinderen 
en toen hij en zijn vrouw wat ouder werden, deden zij een beroep op de familie om 
onder meer de boekhouding bij te houden. Op gezette tijden kwam de familie thuis 
bij omke en muoike en zo groeide er een band en ontstond inzicht in de waarden van 
het echtpaar. De familie kende omke lang en goed en wist daarmee dat zijn gedrag in 
het verzorgings huis afweek. Het ingrijpen was dus gebaseerd op grondige kennis van 
omke en kwam voort uit gemeende zorg. De familie was daarin heel open naar omke 
toe. Ze verhulde niet dat ze omke’s gedrag afkeurden en maakte duidelijk waarom ze 
omke wilde helpen. Ze gaf daarbij aan dat ze zijn zorgen wel begreep, maar de wijze 
waarop hij die uitte niet. Zo overtuigde zij hem en hij accepteerde haar bemoeienis. 
Sterker nog, hij genoot van haar aanwezigheid en aandacht. Omke voelde zich erkend 
op zo’n moment en weer verbonden met zijn familie en geschiedenis. Hij leefde op en 
werd versterkt in zijn autonomie. Op deze relationele benadering van autonomie kom 
ik uitvoeriger terug in mijn analyse van het verhaal over de heer Stappers.
Omke had er duidelijk problemen mee dat zijn privacy werd geschonden. De verzor-
ging psychologiseerde dit probleem en was niet in staat omke te zien als een gespreks-
partner. Zijn frustraties werden herleid tot zijn psychologische toestand van rouw en 
verdriet over het overlijden van zijn vrouw. Het probleem dat omke aankaartte werd 
hiermee gebagatelliseerd. Omke had een probleem, zo werd verondersteld, terwijl het 
probleem in feite gelegen was in de  interactie met omke. Deze psychologisering leidde 
ertoe dat de verzorgenden niet nagingen wat omke nu eigenlijk zorgen baarde en wat 
dit eventueel voor hen betekende. Door deze opstelling hoefde de verzorging zich niet 
aan te passen en konden zij hun dagelijkse routines continueren. Met Hans Georg 
Gadamer (1960) kunnen we deze opstelling kenschetsen als weinig dialogisch. De 
verzorging leefde zich weliswaar in in de situatie van omke, maar deze ‘empathische’ 
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opstelling leidde ertoe dat omke aan zijn lot werd over gelaten. Men zag dat hij leed, 
maar dat dit te maken zou kunnen hebben met het hier-en-nu van de verzorging werd 
uitgesloten. Vergelijk dit met hoe de familie zich opstelde. Zij ging juist wel de dialoog 
met omke aan. Ten eerste nam ze zijn actie niet zomaar voor lief, en toonde zich be-
zorgd en betrokken. Ze kon het niet aanzien dat omke zich zo gedroeg en probeerde 
via gesprek omke te overtuigen dat dit onwaardig was hoe moeilijk ze dit ook vonden. 
Ten tweede sprak zij hem aan op zijn kennis en deskundigheid, en probeerde ze bij elk 
bezoek weer een serieus gesprek met hem te voeren over de onderwerpen waar  beiden 
interesse in hadden. Vaak ging het dan over de tuin en natuur, soms over de oorlog, 
waar omke nog een rol in het verzet had gespeeld of over zijn rol in de gemeenschap. 
Dan leefde omke zichtbaar op. Hij voelde zich serieus genomen.
Omke voelde zich te vaak geen gesprekspartner toen hij opgenomen was. Hetzelfde 
ervoer de familie. Zij stond langs de zijlijn, werd niet geconsulteerd over omke en kon 
nergens terecht met de zorgen die zij over hem ervoer. Het buitenspel plaatsen van de 
familie komt dikwijls voort uit een klassiek idee over privacy en autonomie als onaf-
hankelijkheid (Lindemann, 2007; Landeweer et al., 2010). De situatie voor beide par-
tijen in de casus veranderde pas in het verpleeghuis, waar omke zich meer thuis voelde, 
waardoor de familie met meer plezier naar hem toe ging. De familie ervoer grote 
opluchting toen een juiste diagnose werd gesteld en bleek dat omke leed aan delirium. 
Nu kon zij zijn vreemde gedrag veel beter begrijpen en ervoer ze dat haar reacties op 
omke gerechtvaardigd waren geweest. De plotselinge stemmingswisselingen werden 
verklaarbaar en namen af dankzij de medicatie. In het verpleeghuis werd de familie 
meer betrokken bij de zorg voor omke en serieus genomen. Ze werd geraadpleegd 
en had bijvoorbeeld inspraak in de toediening van de medicatie en later de morfine. 
 Bovendien werd de familie na de dood van omke uitgenodigd voor een evaluatiege-
sprek met de arts en verzorgenden. In dit gesprek werd teruggekeken op de tijd dat 
omke opgenomen was geweest en kwamen de gevoelens ter sprake die de familie had 
ervaren. Deze zorgvuldige wijze van afscheid nemen, stelde de familie zeer op prijs.

1.3 Onze ambigue verhouding met verzorgings- en verpleeghuizen

Verzorgings- en verpleeghuizen, zo schrijven Jan Reed en anderen (1997) nemen een 
ambigue positie in binnen onze samenleving. Ze zijn gelegen in de gemeenschap, maar 
maken daar toch geen onderdeel van uit. De laatste jaren zijn er wel steeds meer 
pogingen om de buitenwereld naar binnen te trekken, maar dat stuit nogal eens op 
allerlei financiële en logistieke be zwaren. De voorzitter van een cliëntenraad vertelde 
hoe ze twee jaar streed voor een gratis kopje koffie om bezoekers te binden. Ze had 
gezien hoe stil het altijd was in het huis en dat er soms passanten aanwipten, mensen 
die een ommetje maakten met hun hond. De bewoners wisten dat ook en kwamen 
dan rap uit hun kamers om onder het genot van een kopje koffie het laatste nieuws 
en de dorpsroddel te horen. Het zou toch zo aardig zijn als die mensen wat langer 
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bleven hangen om de conversaties nog wat te verlengen en de leegte te doorbreken. 
Uiteindelijk kwam er een compromis uit, niet alle koffie werd gratis verstrekt, maar de 
eerste twee kopjes wel. Het besef dat de gemeenschap van belang is, groeit gelukkig en 
Hans Becker heeft daar in Nederland met zijn aaikarpers en herinneringsmusea een 
belangrijke bijdrage aan geleverd. De Humanitas-huizen willen vanuit een filosofie 
van levenskunst en  appreciatie niet alleen ouderen uitdagen om zo lang mogelijk actief 
te blijven en te genieten, maar ook aantrekkelijk zijn voor de omgeving, om zo een 
Extended Family te vormen, zoals Becker dat noemt (Becker, 2003, 2006a). Hij duidt 
op een levendige gemeenschap met onderlinge solidariteitsgevoelens, onderlinge hulp 
en persoonlijke relaties. Daarin past het tentoonstellen van herinneringsvoorwerpen, 
zoals een kersenontpitter uit 1920 of een beroemd lied, om ‘de tongen los te maken’. 
Met de conversation pieces wordt het geheugen geprikkeld, komen er verhalen los, en 
opent de gestagneerde conversatie. Becker: ‘Misère eilanden worden tempels – van cul
tuur’ (2006b, p. 9; 2008; Bendien, 2010).
Ondanks deze dappere pogingen van een Don Quichote blijft die ambiguïteit bestaan, 
en associëren we verzorgings- en verpleeghuizen met instituties. Dat is ook niet zo 
vreemd als je bedenkt dat veel huizen een geschiedenis hebben als voormalig man-
nenhuis, armenhuis of werkhuis (Townsend, 1962). Deze voorzieningen hingen af van 
de charitas. De individuen die er leefden waren gestigmatiseerd als disfunctionele en 
onproductieve leden van de  samenleving en onderworpen aan een straf regime. Iets 
van die lading is nog steeds merkbaar en maakt onze weerzin tegen die huizen begrij-
pelijk. Later kregen deze huizen vooral een medische functie en mensen verbleven er 
tijdelijk om te herstellen en te revalideren. Toen ze na verloop van tijd een woonfunctie 
 kregen bleef de medische benadering dominant, met als gevolg dat er weinig oog was 
voor het welzijn en de kwaliteit van leven van bewoners. De eigenheid en identiteit 
van  bewoners en aandacht voor hun leven bleef ondergeschikt aan het wassen, steun-
kousen aantrekken, medicatie verstrekken enzovoorts.
Vergelijkbare thema’s snijdt Erving Goffman (1961) aan in zijn theorie over de tota-
liserende effecten van instituties, waarbij hij vooral de psychiatrie als referentiekader 
gebruikt. Instituties depersonaliseren degenen die er leven, en onderwerpen hen aan 
inflexibele regels en routines. Het proces van deper sonalisering voltrekt zich volgens 
 Goffman door allereerst de betrokkenen van de buitenwereld af te schermen, en herken-
bare persoonlijke bezittingen af te nemen. Vervolgens door alle dagelijkse activiteiten 
uit te voeren in het bijzijn van een grote groep, en iedereen die er verblijft op dezelfde 
manier te be handelen en hetzelfde te laten doen. En tenslotte door activiteiten strak en 
rigide te plannen volgens een schema dat van bovenaf is opgelegd en dat past in de doe-
len van de organisatie, bijvoorbeeld zorg en behandeling. Joop Belderok (2002) heeft 
 Goffmans theorie en die van Foucault, Habermas en Giddens gebruikt als verklarings-
model voor het gehospitaliseerde gedrag van be woners in verzorgingshuizen. Hij en an-
deren laten zien dat de mechanismen die Goffman beschrijft zich eveneens voltrekken 
in de ouderen zorg. Van bewoners wordt verwacht dat zij zich aanpassen aan de routines 
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van alle dag, zoals de maaltijden, en er is weinig ruimte voor uitzonderingen (Abbott et 
al., 2000). De statische structuur van een institutie betekent echter niet dat bewoners 
volledig onderworpen en initiatiefloos zijn. Goffmans symbolisch inter actionisme no-
digt uit om juist oog te hebben voor het actief handelen van mensen.
Laten we zo naar omke Teake’s narratief kijken. Dan zien we dat individuen zich weer-
baar en inventief kunnen opstellen in dit soort instituties, vaak dankzij de  ondersteuning 
van familie en naasten, en dat de organisatierealiteit op zijn minst complexer is als we 
ons wenden tot de acties van de bewoners als unieke personen met een belichaamde, 
seksuele en expressieve identiteit en de sociale interacties tussen bewoners in plaats van 
eenzijdig te focussen op de relatie tussen bewoners en verzorging. Auteurs die onder-
zoek deden naar de interacties tussen bewoners hebben laten zien dat verzorgings- en 
verpleeghuizen levendige, sociale gemeenschappen zijn waarin oudere bewoners be-
tekenisvol met elkaar omgaan en veel waarde hechten aan hun  onderlinge relaties en 
interacties (Reed et al., 1997; Hubbard et al., 2003). Zij helpen elkaar, geven elkaar 
steun, er is humor over de kwetsbaarheid van het lijf, er ontstaan vriend schappen, er 
wordt geflirt en soms zijn er intieme relaties. De relaties en vriendschappen die ont-
staan, zijn daarbij ten minste deels het resultaat van bewuste keuzes (McKee et al., 
1999). Geplaagd en gepest wordt er ook, er is kift, roddel en geklets over elkaar, stoelen 
worden bezet gehouden, en er is territoriumgedrag.  Immers, de mensen met wie men 
leeft zijn niet uitgekozen (Abbott et al., 2000). Maar net als de vriendschappen zijn 
zelfs deze negatieve relaties en interacties te zien als uitingen van actorschap. Bewoners 
ondergaan niet slechts het leven en ouder worden, maar geven er actief betekenis aan. 
Kijken we naar wat bewoners doen en hoe zij met elkaar omgaan, dan wordt ook zicht-
baar dat de beeldvorming over ouderen onjuist en onevenwichtig is.

Herinneringen en dromen_6.indd   23 30-11-2010   8:20:02



24

 

1.4 Stereotiepe beelden van de ouderdom

‘Zolang je ervan uitgaat dat ouderen chagrijnige, egocentrische en krakkemikkige wezens zijn, 
blijft een samenleving met een groot aantal grijsaards een doem. Zodra je positief naar hen 
probeert te kijken, rijst het beeld op van een gezegende samenleving die in elk geval beter en 
evenwichtiger is dan de onheilsprofeten ons nu schetsen.’
Dick Sipsma, 2008, p.86

In Westerse samenlevingen worden ouderen vanuit een biologisch deter minisme voor-
gesteld als ziek en bijna dood, seniel, passief, zeurderig, traag en op het verleden gericht, 
dan wel als actief, fit, wijs en vol levenslust. Deze ambivalentie is al eeuwenoud; zelfs in 
vroege Griekse teksten is al te lezen dat de ouderdom gepaard gaat met problemen en 
verrijkt inzicht (Dohmen & Baars, 2010). De beeldvorming is echter vaak eenzijdig. 
Denk bijvoorbeeld aan het beeld van de succesvolle pensionado in de Zwitserleven-
reclame die na zijn pensioen een eiland koopt of rondtuft met zijn schone in een blitse 
cabriolet. Of kijk naar de stoere macho oudere dan wel de onderuitgezakte dame in de 
rolstoel. Hier wordt de dubbelzinnigheid van het ouder worden uitgewist. De beelden 
over succesvolle ouderen verhullen dat ouder worden gepaard gaat met verliezen. De 
beelden over afhankelijke, ziekelijke ouderen verhullen dat ouderdom ook een rijk-
dom aan ervaringen geeft. Simone de Beauvoir (1970) onderzocht in haar roman La 
Vieillesse beelden van de ouderdom en komt tot de conclusie dat ouder worden een 
verschuiving betekent van verantwoordelijke volwassene naar een afhankelijk object. 
In die laatste, afhankelijke rol zijn ze aangewezen op anderen. Ook op momenten dat 
er nog geen afhankelijkheid is, voelen ze zich in die rol gedrukt. De Beauvoir meent 
dat oude mensen alleen aan de ouderdom kunnen ontsnappen als ze een doel vinden, 
betekenisvol voor anderen kunnen zijn, maar ze houdt uiteindelijk de samenleving 
verantwoordelijk voor het gedrag van ouderen en meent dat veranderingen daar moe-
ten plaatsvinden. In haar woorden: ‘Heel het systeem is in het geding en de eis kan niet 
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anders zijn dan radicaal: verander het leven’ (in Dohmen & Baars, 2010, p. 340). In die 
lijn wil Margaret Urban Walker (2010) aloude rollen van ouderen weer nieuw leven 
inblazen opdat ze zich minder overbodig en gemarginaliseerd voelen.
Culturele beeldvorming is niet onschuldig. Ouderen worden geacht zich naar heer-
sende normen en rollen te gedragen, los van wie zij zijn. Hun identiteit wordt herleid 
tot stereotypen. Terwijl het beeld bestaat dat ouderen geen rol meer vervullen in onze 
samenleving, dus rolloos en gemarginaliseerd zijn, blijken zij vaak wel degelijk op de 
één of andere wijze iets te betekenen voor anderen. Deze onzichtbaarheid geldt voor-
al vrouwen die vaak hun leven van onophoudelijk zorgen voor anderen, echtgenoot, 
 ouders, kinderen, kleinkinderen, voortzetten. Als we beter kijken dan zien we dat oude 
mensen een betekenisvolle rol vervullen. Dorly Deeg (2007) laat dat mooi zien in haar 
analyse van Vonne van der Meer’s trilogie over het zomerhuisje Duinroos op Vlieland. 
De oude vrouw, hoe onzichtbaar ook – pas op de laatste bladzijden komen we haar 
naam Ina te weten – die Duinroos verhuurt en onderhoudt, zorgt ervoor dat anderen 
een aangenaam verblijf hebben, gewoon door te zorgen dat het fris ruikt, dat er wat re-
servespulletjes staan, een glazen potje op het aanrecht voor de afgebrande lucifers. Het 
geeft haar plezier maar op een gegeven moment niet meer. Haar conditie laat haar dan 
in de steek. Meer genuanceerde beelden, zoals dat van de oude vrouw die tot op het 
laatst voor Duinroos heeft gezorgd, houden de ambiguïteit rondom het ouder worden 
intact, en laten ruimte voor zelfexpressie en creativiteit in de interactie met ouderen.
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We kunnen in dat opzicht niet genoeg verhalen vertellen zoals dat van omke Teake 
en Ina. Alternatieve beeldvorming van ouderen zien we ook terug bij The Zimmers, 
vertaalt De Rollators. Het betreft een Britse rockband die geheel uit senioren  bestaat. 
Het oudste lid is honderd jaar. De leadzanger is negentig jaar. Op de website en hun 
videoclips zien we ouderen dansen en zich uitleven met gitaren. Ze houden  borden om-
hoog met leuzen zoals ‘Don’t write me off cos i am 90 ’ en ‘Getting old doesn’t mean giving 
up’. Ze willen maar zeggen: we geven niet op, en willen niet opgegeven  worden. De 
vrolijkheid en gemengde samenstelling van de band werkt aanstekelijk en  ontregelend, 
en sluit aan bij pleidooien voor een positieve invulling van de ouderdom (Gergen & 
Gergen, 2000, 2004; Sipsma, 2008).
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Meet the Zimmers: www.nhs.uk/video/pages/medialibrary.aspx?Id={f13808a3-8f94-4805- 
 8bbe-f361953e0194}&Uri=video/2007/sept/Pages/MeettheZimmers.aspx

Kortom, verzorgings- en verpleeghuizen bieden weinig mogelijkheden voor autonomie 
en zeggenschap, maar oudere bewoners zijn verrassend creatief en veerkrachtig om met 
die setting om te gaan. Net als Teake kunnen zij hier de steun van familie en naasten 
goed bij gebruiken. Niet ondanks, maar dankzij de zorg van familie kan de identiteit 
en waardigheid behouden blijven. Willen we meer autonomie en zeggenschap dan zou 
het weleens vruchtbaar kunnen zijn om aan te sluiten bij de veerkracht en het initiatief 
dat er al is, van individuele bewoners en hun familie of cliëntenraden, en de reeds 
gevormde sociale interacties tussen bewoners en hun omgeving te stimuleren en uit te 
bouwen. In deze beschouwing worden herinneringen aan autonomie en zeggenschap 
gevierd en wordt gedroomd over de ongekende mogelijkheden om oudere bewoners 
stem te geven en te betrekken bij het verzorgingshuis als een dynamische, sociale ge-
meenschap. Hierbij zie ik de volgende uitdagingen:
• Kunnen we ouderen ondersteunen om autonoom te blijven in de zin van hun leven 

te continueren in overeenstemming met hun waarden en identiteit? En welke rol 
kan de familie hierin spelen?

• Kunnen we ouderen benaderen als gesprekspartners van wie wij wat kunnen leren?
• Kunnen we ouderen gaan zien als veerkrachtige personen met een eigen identiteit 

en verleden, en bereidheid om van ons te leren?
• Kunnen we verzorgingshuizen gaan zien als dynamische, sociale gemeenschappen?
• Kunnen we voortbouwen op de sociale interacties en verbintenissen die er zijn?
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2 Van grijze golf naar grijze wolf? Wie laat 
er zijn tanden zien?

Ach ja, u wist het al lang, de Nederlandse samenleving vergrijst. Het heet de grijze 
golf. Dat ondervind je heel concreet als je je richting ons mooie zuiden begeeft. In 
de trein van Rotterdam, één van de meest verjongende steden van Nederland, naar 
Maastricht neemt vanaf Eindhoven het aantal ouderen in de coupé duidelijk toe. Het 
is in dat opzicht niet verbazingwekkend dat de oorsprong van deze leeropdracht ligt in 
Limburg, de provincie die als eerste te maken kreeg met de ontgroening en vergrijzing.

2.1 Feiten over de vergrijzing en zorginnovaties

‘Tegenwoordig kan een politicus achtentwintig zijn en een popzanger zestig, kinderen hebben 
ouderdomsziekten en een vrouw kan op haar zestigste een kind krijgen. Ouderen gaan zichzelf 
herdefiniëren en voegen zich niet meer naar de constructies van anderen… Er ontstaat geleide
lijk toch een nieuw construct van de mensensoort, dat ik de novogeront heb genoemd.’ 
Dick Sipsma, 2008

De demografische ontwikkelingen ten gevolge van de toenemende proportie ouderen 
hebben al een grote impact op de zorgsector en deze zal de komende jaren verder toe-
nemen. In 2005 was gemiddeld veertien procent van de totale bevolking vijfenzestig 
jaar en ouder. De verwachting voor 2020 is dat gemiddeld negentien procent van 
de totale bevolking ouder is dan vijfenzestig jaar, een toename van bijna vijf procent 
(RIVM, 2010). De prevalentie van dementie wordt geschat op vijfhonderdduizend in 
2050 ( Alzheimer Nederland). Voorts neemt het aantal allochtone vijfenzestigplussers 
sterk toe (tot tweehonderdzestigduizend in 2015), evenals hun beroep op de zorg. De 
toename van zorgbehoevende oudere mensen zal onder meer leiden tot een tekort van 
(jonge) zorgverleners en overbelasting van mantelzorgers. De Nederlandse overheid 
stimuleert de zelfstandigheid van ouderen zo lang als dat kan. Echter, een deel van de 
populatie boven de vijfenzeventig jaar is en blijft aangewezen op een verblijf in ver-
zorgings- of verpleeghuis of andere vormen van zorg. Er zijn in Nederland circa hon-
derdzestigduizend plaatsen in woonzorgcentra. Naar schatting verblijft zes tot acht 
procent van de vijfenzeventigjarigen in een verzorgings- of verpleeghuis, de leeftijd van 
de bewoners neemt daarbij steeds meer toe evenals de zorgzwaarte. Het onderscheid 
tussen verzorgings- en verpleeghuizen is daarmee aan het ver vagen en in de toekomst 
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worden waarschijnlijk alleen nog de zeer  hoogbejaarde en kwetsbare ouderen opgeno-
men. De duur van het verblijf is daarbij de laatste jaren teruggedrongen van circa zes 
jaar naar twee jaar.
Met de vergrijzing van de Nederlandse bevolking groeit de aandacht voor ouderen, 
en het besef dat de kwaliteit van de ouderenzorg versneld beter moet en kan. Be-
leidsmatig is daarbij ingezet op het tegengaan van de institutionaliserende effecten 
van verzorgings- en verpleeghuizen. Ten eerste stimuleert en ondersteunt de overheid 
het langer thuis wonen. Beleidsmatig wordt dit verkocht met een beroep op de civil 
society. De individualisering zou zijn doorgeslagen en we worden opgeroepen om weer 
meer voor onze buren en ouders te zorgen. Concreet komt de zorg dan vooral neer 
op de dochters van de genen die ouder worden, wiens autonomie daarmee afneemt. 
Ook het Nationaal Programma Ouderenzorg is met name bedoeld om ouderen lan-
ger thuis te laten verblijven. Alle universitaire medische centra en hun regiopartners 
concentreren zich op het beter en sneller opsporen van kwetsbare ouderen door het 
ontwikkelen van screeningsinstrumenten en ketenzorgmodellen. De huisartsen en 
praktijk ondersteuners spelen hierin een belangrijke rol. Er is meer aandacht voor zelf-
management en het mentale welzijn van ouderen, zoals in het programma ‘Levenslust’ 
dat bedoeld is om in een vroegtijdig stadium depressie te signaleren en te behandelen. 
Naast het ondersteunen van langer thuis wonen, stimuleert de overheid het ontwik-
kelen van kleinschalige woonsettings als alternatief voor de grootschalige instituties. 
Dit is redelijk uniek in de wereld, want elders wordt dit overgelaten aan het particu-
lier  initiatief. In kleinschalige woonsettings verblijven zes tot acht bewoners in een 
 huiselijke sfeer. Er heerst rust en er is tijd om te luisteren, verzorgenden kennen de 
bewoners en betrekken hen bij allerlei huiselijke activiteiten zoals aardappelen schillen, 
de was opvouwen en koken (Van Zadelhoff et al., 2010; Proot, et al., 2010). Ten derde 
worden zorg op maat en vraaggericht werken gestimuleerd om meer tegemoet te ko-
men aan de specifieke behoeften van ouderen en depersonalisering in instituties tegen 
te gaan. Hier is het werk van Vilans en Sting van belang. Zij bieden ondersteuning 
en scholing aan organisaties om meer vraaggericht te werken en de kwaliteit van zorg 
te verbeteren. Hierbij is de kritische vraag te stellen of individualistisch geïnspireerde 
vraagsturing niet contraproductief is voor het ontwikkelen van meer dialogische ver-
houdingen waarbij alle partijen zijn verwikkeld in een wederzijds leerproces (Tonkens, 
2006), en het ontwikkelen van leefgemeenschappen die de onderlinge interactie tus-
sen bewoners stimuleren (Reed & Roskell Payton, 1997).

2.2 Wetenschap van ouderen

Naast de zorgexperimenten en innovaties bevordert de overheid het wetenschappelijke 
onderzoek naar ouderen(zorg). Momenteel wordt vanuit verschillende professionele 
perspectieven onderzoek gedaan naar ouderen en de zorg voor ouderen. De medische 
wetenschappen, epidemiologie, gerontologie, verpleegkunde, sociologie, medische 
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technologie en ethiek formuleren inzichten gebaseerd op kennisvragen en theoretische 
concepten uit genoemde disciplines. Daarnaast is er echter in toenemende zin behoef-
te aan een vakgebied dat zich richt op de ervaringen en het perspectief van ouderen, en 
hun mogelijkheden tot participatie in zorg en kwaliteit, beleid en onderzoek. Achter-
liggende gedachte is dat het perspectief van oudere cliënten en bewoners complemen-
tair is aan professionele perspectieven, in termen van kennis vragen, scope, onderzoeks-
thema’s en -prioriteiten en verwachtingen. De opkomst van dit nieuwe terrein hangt 
nauw samen met ontwikkelingen in de samenleving. Waren ouderen vroeger passief 
en afhankelijk, steeds meer figureren ouderen als zelfstandige, actieve en energieke 
burgers die blijvend richting willen geven aan hun leven. De babyboomers die volwas-
sen zijn geworden in de onderhandelingssamenleving, zijn goed opgeleid, bekend met 
internet en stellen zich in interacties met anderen, waaronder zorg verleners, op als 
onderhandelingspartners. Te verwachten valt dat zeker bij de komende groep ouderen 
er in toenemende mate behoefte is aan zeggenschap en participatie op alle domeinen 
van het leven. Ouderenorganisaties en andere netwerkverbanden van ouderen worden 
manifester en zullen in toenemende mate hun invloed aanwenden. Het zelfvertrouwen 
van deze groepen en hun emancipatoire karakter wordt vaak treffend gesymboliseerd 
door namen als Zilveren Kracht (www.zilverenkracht.nl) en de Gilden (www.gilde-
nederland.nl).
Binnen de zorg wordt via allerlei instrumenten geprobeerd om in te spelen op deze 
ontwikkelingen, het aanbod beter af te stemmen op de vraag, en te komen tot zorg-
innovaties. Zorgleefplannen, screening en vroegsignalering van kwetsbaarheid, de 
Consumer Quality (CQ) index, cliëntenpanels en tevredenheidsonderzoeken, het zijn 
allemaal instrumenten om de behoeften en perspectieven van ouderen in kaart te 
brengen en te verdisconteren in de zorg en kwaliteit. Echter, deze vormen van partici-
patie zijn beperkt, in die zin dat zij worden gestuurd door institutionele belangen en 
de graad van participatie laag is. Ouderen worden wel aangesproken als informatie-
vertrekkers of adviseurs, maar treden niet van begin tot eind op als gelijkwaardige 
partners. Hetzelfde geldt voor de formele inspraak van bewoners via cliëntenraden, die 
is geregeld via de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Eén van 
de problemen is dat de cliëntenraden vaak pas kunnen reageren als de beleids adviezen 
reeds zijn geschreven. Bovendien heeft de inspraak te weinig betrekking op het hier-
en-nu en de dagelijkse zaken die ouderen werkelijk betekenisvol vinden. De vraag 
rijst of de nieuwe in ontwikkeling zijnde medezeggenschapswetgeving beter tegemoet 
komt aan wensen rond zeggenschap. Tegelijkertijd is en blijft er een groep ouderen die 
kwetsbaar is en grote moeite heeft om regie te houden over het eigen leven, laat staan 
invloed en zeggenschap aan te wenden in beleid en onderzoek. Dit vraagt om alert-
heid en kritisch vermogen ten aanzien van een mogelijke tweedeling tussen de jongere 
ouderen en oudere ouderen (Gilleard & Higgs, 1998). Terwijl de eerste groep geleerd 
heeft om te handelen als consument, geldt dit in veel mindere mate voor de oudere 
ouderen. Ook demente ouderen en allochtone vijfenzestigplussers, voor wie weliswaar 
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in toenemende mate speciale units in zorginstellingen worden gecreëerd, hebben nau-
welijks beschikking over bronnen om zeggenschap uit te oefenen. De vraag naar het 
behoud en bevordering van autonomie en participatie van oudere bewoners in zorg, 
kwaliteit, beleid en onderzoek dringt zich hiermee als vanzelf op.
Wetenschappelijk onderzoek naar de participatie en zeggenschap van ouderen bin-
nen zorginstellingen is beperkt voorhanden. In Nederland zijn enkele evaluaties ver-
richt naar het functioneren van de Wmcz (Van der Voet, 2004; Trappenburg, 2008). 
Voorts is er een studie gedaan naar ouderenparticipatie binnen de context van een 
zorg instelling als totalitair instituut (Belderok, 2002) en de mogelijkheden voor 
humanisering door het ontwikkelen van een ja-cultuur (Becker, 2003). Ook in het 
buiten land is wetenschappelijk onderzoek naar de participatie van ouderen in zorg-
instellingen en besluitvormingsprocessen nog schaars, met uitzondering van studies 
in met name Engeland waar de overheid een belangrijke stimulerende rol speelt als 
het gaat om de participatie van ouderen in publieke beleidsvorming (Abbott et al., 
2000; Barnes & Bennett, 1998; Barnes, 2005; Beukema & Valkenburg, 2007; Gilroy, 
2003). Op grond van een systematisch literatuuronderzoek naar de participatie van 
ouderen constateren Glenda Cook en Barbara Klein (2005) dat er nauwelijks bewijs is 
voor de impact van betrokkenheid van ouderen op de kwaliteit van zorg of planning 
van diensten, maar dat dit niet betekent dat deze effecten er niet zijn. Wetenschap-
pelijk onderzoek met ouderen en/of hun vertegenwoordigers is eveneens een zeldzaam-
heid (Dewar, 2005; Fudge & McKevitt, 2007; Hanson et al., 2009; Blair & Minkler, 
2009) en impliceert een uit daging om ouderen in een kwetsbare situatie stem te geven 
(Mitchell & Koch, 1997). Engeland loopt met de Alzheimer Society voorop als het 
gaat om het betrekken van ouderen en hun familie als adviseurs bij het beoordelen 
van onderzoeksvoorstellen. Meer in zijn algemeenheid is er wel een toenemende aan-
dacht voor patiënten participatie in kwaliteit, beleid en onderzoek in Nederland (onder 
andere het ZonMw-programma ‘Patiëntparticipatie’; zie ook Abma & Broerse, 2007), 
maar de specifieke uitdagingen die zich voordoen bij de doelgroep ouderen, zijn daar 
geen speerpunt.
Derhalve is systematische aandacht nodig voor het perspectief van ouderen en  cliënten- 
en bewonersparticipatie ter aanvulling op de huidige disciplinaire perspectieven in het 
onderzoek naar ouderen(zorg) en als tegenwicht voor rationalisering in de zorg zoals 
de toenemende nadruk op efficiëntie, standaardisering en individualisering. Vanuit 
mijn leerstoel ‘Cliëntenparticipatie binnen de ouderenzorg’ wil ik bijdragen aan het 
onderwijs en onderzoek op dit specifieke terrein.
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3 Een monument voor meneer Stappers

‘Het robuuste ideaal van autonomie, dat het leven voorstelt als een carrière, is inherent wreed 
voor diegenen die ouder worden: ze moeten strijd leveren in een arena waarin velen uiteindelijk 
gedoemd zijn het af te leggen tegen degenen die jonger zijn, of ze moeten zich terugtrekken in 
een staat van “postvolwassenheid”.’
Margaret Urban Walker, 1999/2010

In dit hoofdstuk wil ik allereerst uitvoeriger stilstaan bij de autonomie van de oudere 
bewoners in verzorgingshuizen, want we hebben met omke Teake al gezien dat deze 
onder druk staat zodra mensen worden opgenomen. De vraag is daarbij hoe oudere 
mensen hun autonomie, en ook hun waardigheid en integriteit, kunnen behouden in 
de zin van het continueren van hun leven in overeenstemming met hun eigen waarden. 
In de ethiek zijn er verschillende ideeën over wat autonomie betekent. De opvatting 
die ik onder de aandacht wil brengen, is ontleend aan de zorgethiek. Zorgethici bena-
drukken dat autonomie meer is dan het onafhankelijk nemen van beslissingen zonder 
de inmenging van anderen (Tronto, 1994; Verkerk, 2001; MacKenzie & Stoljar, 2000; 
Tronto, 2009). We hebben anderen vaak nodig om te komen tot een goed begrip van 
onze situatie en onszelf, en om onze beperkingen te hanteren. Autonomie wordt dan 
niet negatief gedefinieerd in de zin van vrijwaring van inmenging van anderen, aldus 
George Agich (1993), maar krijgt een positieve betekenis in de zin van handelen dat 
voortvloeit uit en consistent is met de eigen identiteit. We zagen dat al in de analyse 
van het verhaal van omke Teake. Het verhaal van de heer L.L.J.W. Stappers illustreert 
op andere wijze de notie van relationele autonomie. Het laat zien dat autonomie niet 
hoeft te betekenen dat de ver zorging alles aan iemand overlaat als diegene nog zelfred-
zaam is. Onder de ogenschijnlijke zelfredzaamheid kan een kwetsbaarheid en kracht 
schuil gaan die we niet onmiddellijk zien. Het onderkennen van die kwetsbaarheid 
en kracht en het bieden van ondersteuning kan iemand helpen om autonoom te zijn, 
richting te geven aan het leven in overeenstemming met diens identiteit en waarden. 
Die vorm van autonomie, gezien als het behouden van je eigenheid en zelfwaarde, kan 
de basis vormen voor participatie en zeggenschap. Het verhaal van de heer Stappers 
is afkomstig uit een gevalstudie door Anne Bruijn en mij, met hulp van collega’s uit 
Vughterstede. In een Engelstalige publicatie noemen we hem meneer Powell, naar 
Baden Powell, de oprichter van de scoutingbeweging, waarmee meneer Stappers zich 
identificeert (Abma et al., 2010).
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Dhr. Stappers op een voorleeswedstrijd met basisschoolleerlingen, najaar 2010.
Stappers is zesennegentig jaar op de foto.

3.1 Veiligheid en autonomie verenigbaar?

De heer Stappers was tweeënnegentig jaar oud toen we hem een aantal malen spraken. 
Hij was toen al vijf jaar weduwnaar. Hij had drie zonen, allen getrouwd. Meneer  Stappers 
werkte voorheen als een ambtenaar bij het ministerie voor Economische Zaken, was 
inspecteur voor de politie, en bekleedde diverse management functies. In 1980 verliet hij 
het ministerie en werd hij ridderlijk onderscheiden door de koningin. Door gezondheids-
problemen was het op den duur niet langer veilig om thuis te wonen. In 2005 verhuisde 
meneer Stappers naar een verzorgingshuis.
Ondanks zijn moeilijkheden, uitte meneer Stappers positieve ge voelens over zijn verleden 
en toekomst. Hij gebruikte bewust wel het woord ‘patiënt’ voor zichzelf en andere bewo-
ners. Hij sprak over zichzelf als een scout en bleef geïnspireerd door de waarden die hij 
leerde bij de scouting.
Meneer Stappers maakte indruk op ons als een hele vriendelijke heer. Hoewel al oud, was 
hij gearticuleerd, en herinnerde hij zijn ver leden heel goed. Op een goedwillende manier 
geïnterviewd, sprak hij openlijk over zijn leven. In het eerste interview was hij geanimeerd, 
vertellend over hoe hij mensen hielp bij het vervalsen van hun identiteitsbewijzen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, gevaarlijk werk. Tijdens het tweede interview was meneer  Stappers 
kalm, zonder veel emotie.
Hij had jaren op zichzelf gewoond. De dagelijkse zorg voor het huishouden, boodschap-
pen doen, de was doen – het kostte hem allemaal weinig moeite. Totdat hij plotseling 
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verlamd raakte. De afhankelijkheid verontruste hem: ‘Ik had bij alles hulp nodig. Dat was 
verschrikkelijk.’ De oorzaak van de ziekte bleef in nevelen gehuld, en meneer Stappers werd 
opgenomen in een verpleeghuis:

‘… in het verpleeghuis … de dokters gaven me drie maanden om te leren lopen … “Nou”, zei 
ik, “dat duurt veel te lang. Ik kan het in drie weken.” En ik deed het.’

Hij trainde zichzelf en versterkte zijn conditie. Hij ging vaak uit wandelen, een andere 
medebewoner meenemend die bijna niet kon lopen.

‘… er was een bos. Ik ging vaak uit wandelen, en dan nam ik één van de dames in een rolstoel 
mee. Padvinders doen ten minste één goede daad per dag.’

Opnieuw thuis duurde het niet lang voordat de ziekte terugkwam. De dokters en meneer 
Stappers’ kinderen drongen vanaf dat moment sterk aan op 24-uurs zorg. Meneer  Stappers 
zag ook wel in dat dit gezien zijn gezondheidsproblemen nodig was. Bovendien,voelde hij 
zich ook niet meer veilig thuis. Er was een wachtlijst bij het naburige verzorgingshuis, en 
daarom verhuisde meneer Stappers naar dat deel van het land waar hij was opgegroeid. 
Hij werd opgenomen in hetzelfde verzorgingshuis  waar zijn vader zijn laatste dagen had 
gesleten.

Meneer Stappers is een man die altijd veel verantwoordelijkheid droeg voor zichzelf en 
anderen, thuis, in zijn werk, bij de padvinderij. Dat verandert niet als hij ouder wordt. 
Hij wil zoveel mogelijk zijn eigen leven leiden en onafhankelijk blijven. Wat hij zelf 
kan doen, doet hij ook. Zorg ontvangen van anderen is iets wat hij niet kent en het 
duurt even voordat hij dat leert te accepteren. De moeizame omgang met afhankelijk-
heid en kwetsbaarheid is een bekend genderspecifiek fenomeen (Gergen, 1992). De 
worsteling is begrijpelijk als we ons realiseren hoe dominant het beeld is van wat 
 Margaret Urban Walker het carrièrezelf noemt (in Dohmen & Baars, 2010).  Iedereen 
die daar niet aan voldoet, wordt in feite door de samenleving gemarginaliseerd (Ger-
gen & Gergen, 2000). Zoals ik eerder aangaf, geeft dit bij de betrokkenen zelf een 
gevoel ‘zonder rol’ en overbodig te zijn. Bovendien is er in het beeld van autonomie 
als carrière  geen ruimte voor verliezen en verdriet. Dat betekent dat oude mensen 
zoals meneer Stappers het idee van autonomie moeten herdefiniëren indien zij zichzelf 
willen blijven beschouwen als een autonome actor die tegelijk afhankelijk is. Dat kan 
een complexe opgave zijn, met name als de identiteit in het verleden sterk door het car-
rièrezelf is bepaald. Meneer Stappers gaat dan ook door een proces waarbij hij zich na 
een serie incidenten met verstrekkende gevolgen, dankzij de inbreng van zijn kinderen 
en huisarts realiseert dat veiligheid een belangrijke waarde wordt in zijn leven. In eer-
ste instantie botsen de waarden van veilig heid en autonomie in zijn verhaal. Meneer 
 Stappers vindt het verschrikkelijk, zoals hij zegt, om afhankelijk te zijn van anderen. 
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Hij is strijdlustig en pas als de wijze van autonomie invullen niet meer verenigbaar is 
met veiligheid gaat hij daar anders naar kijken. Dan daagt het besef dat hij voor zijn 
eigen veiligheid niet buiten de zorg van anderen kan. Hij heeft anderen nodig om tot 
dat besef te komen, en kan dankzij hun steun en concrete praktische hulp meer auto-
noom zijn en zijn leven voortzetten zoals hij dat wenst. Veiligheid en autonomie zijn 
niet langer strijdig, en worden min of meer verenigbaar, waarbij de heer Stappers de 
frictie tussen autonomie en veiligheid soms wel als ongemakkelijk blijft ervaren.
Walker geeft aan dat het erkennen van verlies niet alleen negatief hoeft te zijn. Van-
uit haar zorgethische benadering benadrukt ze dat bepaalde verliezen een positieve 
betekenis kunnen krijgen. Kijk maar dadelijk in paragraaf 3.2 hoe meneer Stappers 
het verlies van zijn vrouw op een positieve wijze betekenis geeft door haar te eren met 
een eigen galerie. Als het niet lukt om een positieve betekenis te geven aan verlies dan 
worden we zoals Walker zegt ‘op z’n minst herinnerd aan onze kwetsbaarheid en afhan
kelijkheid, ons contrapunt met alle levende wezens, en aan de onvermijdelijkheid van het 
lijden, die al wat gevoel heeft met elkaar gemeen heeft ’ (Walker in Dohmen & Baars, 
2010, p. 396). Kortom, in kwetsbaarheid zijn wij met elkaar verbonden.

3.2 Relationele autonomie

Meneer Stappers was best tevreden met zijn tweekamer appartement. Het was licht en 
gezellig, en het rook er lekker fris. In alle hoeken van de kamer lagen dingen uitgestald en 
opgestapeld; stapels boeken en poëzie, fotoalbums, sculpturen, een verzameling ge polijste 
stenen, een andere van munten. In zijn slaapkamer, liet hij vol trots een ‘galerie’ van zijn 
vrouw’s schilderijen zien. Boven zijn bed, bedekt met een plaid, stond een collectie per-
soonlijke foto’s. ‘De meesten van hen zijn gestorven’, lichtte hij toe. ‘Ik heb overal portretten 
van mijn vrouw, zodat ik haar kan zien waar ik ook maar zit.’
Meneer Stappers had vele hobbies: stenen polijsten, het fabriceren en decoreren van doos-
jes, lezen, schrijven, films kijken. Hij had niet eens tijd voor al die dingen. Hij zorgde voor 
zichzelf en deed wat in zijn mogelijkheden lag, inclusief het huishoudelijke werk, de afwas 
doen, stofzuigen en het organiseren van zijn medicatie. Hij beschouwde zichzelf in dat 
opzicht als onafhankelijk:

‘Ik doe bijna alles zelf, dus ben ik gemakkelijk voor de “zusters”. Ik ruim de rommel op (...) Met 
mijn diabetes sinds twee jaar, spuit ik mezelf, tweemaal per dag. Ik controleer mijn bloedsuiker
niveau. Als het te laag is, breng ik het weer op niveau. Als het te hoog is, verhoog ik de insuline.’
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Maar Stappers was niet gelukkig met zijn verzorgers, die hem als onafhankelijk zagen en 
consequent weinig aandacht aan hem besteden. Hij stelde dat hij vanwege goede redenen 
was opgenomen in het ver zorgingshuis, en dat hij recht had op zorg.

‘Ik kwam hier omdat ik een patiënt was. Ik moest opnieuw leren lopen, ik was verlamd geweest, 
ik trainde mezelf, zonder enige hulp. Toen ging ik naar huis. Maar mijn kinderen en huisarts 
hadden helemaal gelijk – ik zorgde niet goed voor mezelf thuis. Ik verwaarloosde mezelf. Ik 
hield niet van koken, vergat alles wat ik als padvinder had geleerd, en sloeg vaak warme maal
tijden over.’

Hij hamerde erop dat hij een patiënt was, niet een bewoner, en vond dat hij als patiënt 
benaderd moest worden. Immers, hij was kwetsbaar en hij wilde voorkomen dat hij nog 
eens zou vallen, een black out zou krijgen of zijn medicatie zou vergeten. Hij wilde dat de 
verzorging hem hielp om verslechtering te voorkomen.

‘Vooral in het begin had ik het idee dat ze dachten: “Oh, hij zorgt wel voor zichzelf ” ... en dan 
gingen ze naar iemand anders toe. Ik voel me dan wel okay, maar er kan vanzelf iets verande
ren van de ene op de andere  dag. Ik zou een hartaanval kunnen krijgen. Daarom wilde ik meer 
zorg. Als ik opstond in de ochtend, en mezelf waste in de bad kamer, dan kwamen ze langs om 
mijn bed op te maken. Er waren dagen dat ik niet één zuster zag. Dat is niet goed. Ik vroeg ze 
of ze elke dag langs wilden komen om zeven uur in de avond om te controleren of ik mezelf had 
gespoten. Een enkele keer vergeet ik dat. Dus komen ze nu langs om zeven uur.’

Als meneer Stappers net is opgenomen in het verzorgingshuis ervaart hij dat hij veel 
alleen wordt gelaten. De verzorging interpreteert meneer Stappers’ onafhankelijke op-
stelling en zelfredzaamheid als een teken dat hij geen  speciale zorg nodig heeft.  Meneer 
zelf denkt daar duidelijk anders over en meent dat de verzorging meer aandacht voor 
hem moet hebben. Meneer Stappers wil opgemerkt, gezien en gehoord worden. Hij is 
bang dat hij wordt vergeten en alleen gelaten. Deze angst is gegrond in eerdere inci-
denten, zoals dat hij zichzelf verwaarloosde, maaltijden oversloeg, black-outs had en 
vergat insuline te spuiten. Zijn angst is ook verbonden met zijn chronische conditie 
en kwetsbaarheid. Stel, dat hij een hartaanval krijgt. Hij is zich er terdege van bewust 
dat hij anderen nodig heeft, zoals zijn kinderen en huisarts eerder, om te voorkomen 
dat hij zichzelf verwaarloost, dat zijn conditie verslechtert en om vroegtijdig signalen 
op het spoor te komen die wijzen op een komende verslechtering. Hij verwacht dat de 
verzorging dit ziet als behorende bij hun taken en verplichtingen. Dat pakt anders uit. 
Hij voelt dat hij niet in goede handen is en begint zich zorgen te maken. Uiteindelijk 
vraagt hij om hulp. Hij heeft recht op zorg, zoals hij het zegt, hij vraagt niet om een 
persoonlijke geste van de staf. Hij wil dat ze hem elke dag even bezoeken en contro-
leren. In dit onderhandelingsproces stelt hij zich op als een leider, zoals hij altijd is 
geweest. Hij bepaalt de randvoorwaarden, zoals tijdstip, waaronder de verzorging hem 
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de zorg kan geven die hij nodig acht. Zorg in de vorm van oprechte aandacht vindt 
hij aanvankelijk moeilijk om te accepteren, maar na verloop van tijd gaat hij ook dat 
meer waarderen. Een persoonlijke relatie heeft hij niet met de verzorging, wel met de 
freelancer die een gespreksgroep leidt waarin bewoners existentiële vragen met elkaar 
bespreken.
Meneer Stappers voelt zich dus verwaarloosd als de verzorging vertrekt vanuit het idee 
dat hij zichzelf wel kan redden, en autonoom in de zin van onafhankelijk is. Hij ziet 
zichzelf als een patiënt, als iemand die kwetsbaar is, ook al is hij tegelijk heel eigen-
zinnig en zelfredzaam. Hij verwacht dat de verzorgenden, hij noemt hen niet voor 
niets zusters, hem controleren. Zij zijn daarvoor opgeleid en zijn in de positie om dat 
te doen. Dit past in zijn verhaal. Hij heeft geleerd dat veiligheid en autonomie niet 
strijdig zijn. Meneer Stappers’ verhaal laat zien dat autonomie verenigbaar is met af-
hankelijkheid en bemoeienis van anderen om met beperkingen om te gaan. Alleen als 
meneer Stappers zich gezien voelt, voelt hij de kracht om zijn leven invulling te geven 
en voor zichzelf te zorgen. Hij maakt zich niet langer zorgen, hij voelt zich veilig.
Dit element in zijn verhaal sluit aan bij het concept van relationele autonomie 
 (Mackenzie & Stoljar, 2000; Verkerk, 2001; Walker, in Dohmen & Baars, 2010). 
Relationele autonomie benadrukt relaties van afhankelijkheid en verbondenheid als 
zijnde bepalend voor iemands autonomie. Zorgethici geven aan dat autonomie al-
leen ontwikkeld kan worden in relaties met anderen, in situaties van afhankelijkheid. 
Mensen, zoals meneer Stappers, hebben steun nodig om te begrijpen wat belangrijk 
is in hun leven, bijvoorbeeld om gezond te blijven, en wat er voor nodig is om in 
hun leven die waarden te realiseren, zoals het eten van warme maaltijden, het spuiten 
van insuline en opname in een verzorgingshuis. Soms moet je door anderen worden 
gewaarschuwd of begeleid om te anticiperen op toekomstige verslechteringen. Door 
mensen te beschermen tegen hun impulsen – zoals de weerzin om te koken voor jezelf 
– of beperkingen – zoals het vergeten van insuline-injecties – wordt hun autonomie 
in feite versterkt. Meneer Stappers functioneert veel beter sinds zijn verzorgenden elke 
dag even langs komen. Anderen assisteren hem om te blijven wie hij was, zij onder-
steunen zijn identiteit. We zagen dat eerder ook al in het verhaal van omke Teake die 
opleefde in het verpleeghuis toen hij goede zorg en aandacht en de juiste medicatie 
kreeg. Pas toen herkende de familie in hem weer de omke die hij altijd was geweest en 
konden ze weer verstandige gesprekken met hem voeren.
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Baden Powell, oprichter van de Scouting beweging.

3.3 Zelfactualisatie via sociale interacties en relaties

Meneer Stappers ging niet vaak meer naar buiten; zijn wekelijkse uitjes met een van de 
vrijwilligers moest hij opgeven omdat zij overbelast was. Gezien het risico om te vallen, was 
alleen wandelen niet langer veilig. Hij vond het moeilijk om een medebewoner te vragen, 
de meesten waren in een slechtere conditie dan hij. Volgens Stappers zouden bewoners dat 
niet van elkaar mogen verlangen; het is de plicht van de verzorging om bewoners te helpen. 
In zijn woorden: ‘Nee, een bewoner doet dat niet. Ik kan niet op hen terugvallen, omdat ze zelf 
een rolstoel of stok ge bruiken.’ Maar hij bleef zelf wel een helper, andere bewoners assisteren:

‘Het is één van mijn persoonlijke kenmerken. Ik deed een persoonlijkheidstest die de KRO eens 
aanbood op televisie. Ik bleek een romantisch persoon, een helper en een leider of baas.’

Anderen helpen was het leitmotiv in zijn hele leven. ‘Er zijn zo veel mogelijkheden hier, men
sen helpen die niet kunnen opstaan, hen terugbrengen naar hun kamer in een rolstoel. Zelfs als 
ik iemand niet mag, zal ik die persoon helpen, mocht dat noodzakelijk zijn.’

In toenemende mate werden de sociale contacten van meneer Stappers beperkt tot zijn kin-
deren die hem onregelmatig bezochten. Hij correspondeerde met een oude vriendin van 
zijn vrouw, die in een nabijgelegen verzorgingshuis leefde. Contacten in het huis beston-
den uit gesprekken met een kleine kring van medebewoners, soms onder het genot van 
een kopje koffie in iemands appartement. ‘In de oorlog begon ik een scoutinggroep met een 
familielid van een vrouw die hier ook woont. Ik heb een goed contact met haar en verschillende 
andere mensen die uit Den Bosch komen. Ze komen zo nu en dan bij mij op de koffie.’
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Als lid van de commissie die nieuwkomers verwelkomde, besteedde Stappers speciale aan-
dacht aan hen. Hij herinnerde zich hoe eenzaam en down hij zich voelde in het begin. 
Eén van de verzorgenden merkte zijn verdrietigheid op en bracht hem in contact met een 
gespreksgroep. Deze contacten hielpen hem om zijn gedachten over de dood achter zich te 
laten, en om weer vitaliteit en levenslust te krijgen. Hij werd een actieve deelnemer, die zich 
erop toelegde om de conversatie te verrijken met zijn inbreng. Regelmatig bereidde hij iets 
speciaals voor; zocht hij naar passende krantenartikelen, las die dan hardop voor, ondanks 
zijn half blindheid, of declameerde een van zijn gedichten. Soms nam hij wat lekkers mee.
Meneer Stappers was geen deelgenoot van de sociale interacties in het huis en trok zich 
daar bewust uit terug. Hij observeerde ruzies en spanningen tussen bewoners en wilde op 
afstand blijven. In plaats van aan tafel te zitten met anderen, koos hij ervoor om apart te 
zitten, lezend en observerend.

‘Er is zo veel te doen. Ik lees veel. Ik lees heel snel. Als ik een boek heb, dan wil ik het in een 
keer uitlezen, zelfs als dat dan duurt tot vier uur in de ochtend. Of ik kijk een film. Soms neem 
ik een film op en kijk ik die later op de avond. Ik ga nooit naar bed voor half één ’s nachts. En 
ik schrijf. Ik heb mijn hele leven op schrift gesteld voor mijn kinderen Ik blijf een druk leven 
houden, zoals ik altijd heb gehad.’

Hoewel het contact met de verzorgenden aanvankelijk wat koel was, verbeterde dit nadat 
Stappers hen had aangesproken op de zorg die hij behoefde. Hij begon hun aanwezigheid 
steeds meer op prijs te stellen. Een speciale band had hij met de freelancer die de gespreks-
groep leidde. Zij wist hem op te beuren en weer levenszin te geven. Ze zei: ‘Toen ik hem  onder 
mijn hoede nam, begon hij me te adoreren. Ik slaagde erin zijn sociale kwaliteiten te benutten; 
de liefde die hij nu voelt stroomt naar de andere bewoners.’ En de vriendschap is wederzijds.

Dit element uit het verhaal van meneer Stappers laat zien dat het ver zorgingshuis 
een levendige sociale gemeenschap is waar allerlei sociale relaties en interacties plaats-
vinden tussen bewoners. Positief en negatief. Ofschoon meneer Stappers zich wat af-
zijdig houdt van de interacties in de gemeenschappelijke ruimte, speelt hij wel een 
rol in die gemeenschap door anderen te helpen. Zo kan hij de scout zijn die hij altijd 
was en zijn plichten (één goede daad per dag) realiseren. Bienke Janssen en Tine van 
Regenmortel (2008) noemen dit de kracht van het geven (the power of giving), en 
beschouwen dit als een belangrijke bron van veerkracht voor ouderen. Tevens onder-
houdt Stappers betekenisvolle relaties met een kleine kring van gelijkgestemden. Bij 
hen voelt hij zich thuis en kan hij zijn wie hij was. Deze vriendschappelijke relaties 
dragen duidelijk bij aan de kwaliteit van zijn bestaan. Ten slotte heeft hij een speciale 
band met de freelancer van de gesprekgroep. Zij heeft in belangrijke mate bijgedragen 
aan zijn welzijn en weet hem op waarde te schatten. Ze ziet dat meneer Stappers vele 
talenten heeft en vindt een manier om die talenten te kanaliseren. In de gespreksgroep 
kan meneer Stappers de welonderlegde, de welbelezen en geanimeerde persoon blijven 
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die hij altijd was. Dit laat opnieuw zien dat autonomie versterkt kan worden door de 
interventie en bemoeienis van anderen en dat mensen anderen nodig hebben om hun 
identiteit, integriteit en waardigheid te behouden.
De relaties die meneer Stappers onderhield, waren belangrijk voor hem om zin te erva-
ren. Uit de literatuur blijkt dat het belang van die relaties doorgaans sterk wordt onder-
schat. Reed en anderen (1997) waren compleet verrast toen bleek dat op de vraag ‘hoe 
kunt u opschieten met de mensen hier?’, bewoners uitvoerig ingingen op de onderlinge 
sociale contacten. De onderzoekers waren verbaasd, want ze hadden verwacht dat res-
pondenten zouden rapporteren over hun relatie met verzorgenden. Bewoners echter, 
benadrukten het belang van de onderlinge sociale relaties voor hun welzijn. Hun re-
laties kenmerkten zich door wederkerigheid. Elkaar helpen was een rode draad, maar 
opmerkelijk genoeg hadden bewoners ook de neiging om hun eigen rol richting ande-
ren te onderschatten. De relaties die zich vormden beperkten zich niet tot individuen, 
maar strekten zich uit naar groepen mensen, zoals meneer Stappers ook vertelt. Uit 
deze studie blijkt dat verzorgenden weinig oog hadden voor de contacten die bewoners 
onderling onderhielden. Ze waren sterk gericht op de individuele contacten met bewo-
ners. De interactie met individuele be woners beperkte zich vaak tot een praatje tijdens 
de zorgactiviteiten zoals het wassen. Meer praten en tijd doorbrengen met bewoners 
vonden ze problematisch gezien hun verplichtingen. Verzorgenden hadden bovendien 
het idee dat bewoners onderling niet in staat zijn tot het leggen van vriendschappelijke 
contacten. Hoe anders is dat voor de freelancer in het verhaal hierboven, die juist oog 
heeft voor die onderlinge contacten en meneer Stappers en anderen ondersteunt in 
die contacten. Meneer Stappers’ verhaal stemt hier tot na denken over de onbedoelde 
neveneffecten van het beleid van vraaggericht werken. Dat stimuleert wel de opbouw 
van de relatie met een individuele bewoner, maar is sterk individualistisch ingestoken 
en versterkt daarmee de blinde vlek voor sociale relaties. Willen we de positieve relatie-
vorming en interacties versterken en de problemen in relaties, zoals ruzies en pesten, 
voorkomen, dan zal daar een speciale inspanning voor nodig zijn.

3.4 Indammen van initiatief

Om zijn energie te kanaliseren en om zijn goede wil te tonen bedacht meneer Stappers 
allerlei aardigheden voor zijn medebewoners. Hij schreef korte verhalen voor het interne 
nieuwsblad, organiseerde puzzelcompetities en bracht kleine presentjes mee voor de win-
naars. Maar helaas, de puzzels waren te ingewikkeld. Het leek erop dat de meeste van zijn 
ideeën verloren gingen of werden verworpen door ‘het management’:

‘Ik stelde voor om een volière te bouwen, met van die kleine vogeltjes en bloemen, zodat mensen 
zouden kunnen zeggen: “Die is van mij.” Dat leek me zo aardig voor de mensen. “Nee”, zei
den ze, “dat wordt te kostbaar.” “Nou”, zei ik, “dan betaal ik het zelf wel.” Maar er was geen 
genade, noch bij het personeel, noch bij het hoofd van de activiteiten. Ik had een groot tropisch 
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aquarium. Ik wilde dat in het restaurant plaatsen. “Nee”, zeiden ze, “dat zal werk opleveren 
als u ziek wordt.” Dus werd het afgewezen.’

Hij begon te denken dat het personeel hem lastig vond: ‘Ik heb de indruk dat ze willen dat 
ik me er niet mee bemoei. Dat het hun zaak is. Dat zij dat behoren te doen.’ En hoewel de 
mensen in de cliëntenraad hem hadden verzekerd dat ze zijn plannen zouden bespreken, 
vond hij daar uiteindelijk geen gehoor: ‘Ik sprak met de cliëntenraad. Ze zeiden “We zullen 
het inbrengen en erover discussiëren”, maar dat gebeurde niet.’ Hoe dat kwam, daar ging hij 
niet achteraan. Ondanks zijn teleurstelling accepteerde meneer Stappers de beslissingen 
die ‘ hoger in de organisatie’ werden genomen: ‘Ik laat dat over aan de mensen die daarvoor 
zijn aangesteld.’ Dat was ook het geval met de redacteuren van het interne blad die zijn 
stukjes niet wilden publiceren: ‘Dat is hun zaak; zij moeten dat besluiten.’
De freelancer, met wie Stappers een vriendschappelijke band had, signaleerde:

‘Hij is een hele bijzondere persoon, maar hij roept veel weerstand op bij de uitvoering van zijn 
plannen. (…) Andere stafleden deden helemaal niets met zijn positieve energie. Als ze nou eens 
een beetje bereid waren om hun werk aan te passen, als ze over hun eigen schaduw konden stap
pen, dan zou je bewoners kunnen prikkelen om veel meer met elkaar te doen. (…) Veel stafleden 
hebben een groot hart, maar dat hart moet je opnieuw raken. Je moet ze opnieuw motiveren 
om anders te werken.’

Meneer Stappers’ ideeën vinden geen gehoor. Terwijl we eerder zagen dat de verzor-
genden meneer Stappers beschouwen als onafhankelijk en zelfredzaam, stellen de 
betrokkenen in dit verhaalfragment zijn ondernemerschap en creativiteit niet erg op 
prijs. Zijn sociale en praktische participatie worden ingedamd. De verplichting die 
meneer Stappers voelt om iets aardigs te doen voor anderen, wordt niet opgepakt. Er is 
opnieuw een spanning tussen wat anderen van Stappers verwachten en hoe hij zichzelf 
ziet. Stappers wil participeren in de gemeenschap. Hij beschouwt het bijdragen aan de 
gemeenschap en het helpen van andere medebewoners als zijn plicht; een scout moet 
immers iedere dag een goede daad verrichten. Dus komt hij met allerlei initiatieven 
en plannen. Een handicap is wel dat Stappers zijn ideeën voor, en niet met degenen 
ontwikkelt voor wie ze zijn bedoeld. Hij betrekt en consulteert zijn medebewoners niet 
en dat geldt in feite ook voor de cliëntenraad, het forum om dit soort plannen voor 
te leggen. Als zij het na één keer zeggen niet bespreken, laat Stappers het er maar bij. 
Deze niet-wederkerige benadering (ik doe een goede daad voor u) brengt hem niet ver; 
al zijn ideeën worden ver worpen. Ze verdampen en drogen op.
Terwijl we zagen dat Stappers de spanning met de verzorging over de dagelijkse con-
trôle weet op te lossen, is dat niet het geval voor de spanningen rondom zijn initia-
tieven. Dit hangt samen met de wederkerigheid en gezamenlijkheid van het proces. 
In het incident met de verzorging geeft meneer Stappers uiting aan zijn persoonlijke 
behoeften aan veiligheid; hij vraagt om hulp en wijst op zijn fysieke kwetsbaarheid. 
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De verzorging staat open voor zijn zorgen en is betrokken en bereid om te luisteren 
en in te gaan op zijn behoeften. Ze erkennen zijn kwetsbaarheid en zijn behoefte aan 
veiligheid en zij passen hun gedrag daarop aan. Vanaf dat moment komen zij elke dag 
om zeven uur ’s avonds langs om meneer te controleren. Beide partijen zijn in staat 
om een werkrelatie te ontwikkelen die tot tevredenheid stemt voor de verzorging en 
voor Stappers. Hij krijgt zelfs meer dan waar hij om vroeg, namelijk persoonlijke er-
kenning, aandacht en een plezierig sociaal contact. In de gebeurtenissen rondom zijn 
initiatieven, vraagt Stappers niet om hulp, maar komt hij met allerlei plannen. Daarop 
reageren blijkt veel lastiger voor betrokkenen. De betrokken professionals ervaren een 
omkering van rollen; niet de professionals zijn leidend, maar een bewoner. Dat zijn 
ze niet gewend. De natuurlijke neiging van de staf om zaken over te nemen, is nu 
niet passend, maar hoe dan wel te reageren? Stappers nodigt uit tot meedenken op 
gelijkwaardig niveau. De staf gaat daar niet op in en benoemt slechts bezwaren, voor-
namelijk van logistieke en financiële aard. Daarmee herstellen zij in feite de bestaande 
 hiërarchie. Stappers voelt dat ook zo, dat zijn gedrag niet gewenst is.
Dat de bestaande routine dominant is, signaleert ook de freelancer die aangeeft hoe 
weinig flexibel de staf en verzorging zijn. Het hoofd van de  activiteitenbegeleiding 
meent dat er vele organisatorische beperkingen zijn die een soepele opstelling richting 
bewoners bemoeilijken. Zo heeft de organisatie maar weinig personeel om activiteiten 
te ondernemen met bewoners. De meeste activiteiten worden georganiseerd dankzij 
de inzet van een groep vrijwilligers. De organisatie wil deze vrijwilligers aan zich bin-
den en past activiteiten aan op hun taken en planning. De belangen van vrijwilligers 
afstemmen op die van bewoners is geen sinecure, en het hoofd activiteiten erkent dat 
de belangen van vrijwilligers vaak leidend zijn. Tijdens het interview reflecteert zij wel 
op het tamelijk starre beleid: ‘We zijn soms te rigide, we veranderen dingen zoals wij ze 
willen, we nemen dan niet de wensen van de bewoners mee, of starten een onderhandeling 
om gezamenlijk tot oplossingen te komen.’ Hardop denkend ontdekt ze dat ze onbedoeld 
vaak vertrekt vanuit het perspectief van de werkvloer, en dat ze de belangen van de 
medewerkers en vrijwilligers stelt boven die van de bewoners. In de literatuur lezen 
we ook dat plannen voor activiteiten vaak weinig weerklank vinden, tot ergernis van 
de staf, want ze hebben toch prachtige dingen, zoals een bustrip of concert, bedacht 
en dan is de bus of zaal maar half gevuld (Reed et al., 1997). Deze frustraties leiden 
vaak tot opgeven.
Hier zien we de mechanismen van institutionalisering, zoals Goffman (1961) ze be-
schreef. Regels en routines helpen om een leefgemeenschap te laten functioneren 
 zonder telkens weer te moeten onderhandelen. Ze bieden zekerheid en zorgen voor 
continuïteit in de gezagsrelaties. Afwijken van die regels en routines betekent een regel-
rechte aantasting van het systeem, en moet ten ene male worden vermeden. Goffman 
heeft laten zien dat zo’n systeem niet alleen de medewerkers, maar ook de patiënten 
of bewoners infecteert. Ach, u kent ongetwijfeld die geweldige scene uit One flew over 
de cuckoo’s nest waarin de gehospitaliseerde patiënten helemaal in de war zijn van de 
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rebellie van de hoofdfiguur, zo overtuigend gespeeld door Jack  Nickolson. In Stappers’ 
verhaal zien we hetzelfde gebeuren. Ook bewoners internaliseren de regels en ontlenen 
er veiligheid aan (vergelijk Abbott et al., 2000). Niet alleen de professionals, ook de 
medebewoners en cliëntenraad weten zich geen raad met Stappers’ ondernemer schap. 
Hun afwijzende reacties zijn echter ook niet los te zien van de weinig wederkerige 
benadering van Stappers. Hij laat immers weinig ruimte voor de inbreng van anderen. 
Hij probeert niet uit te vinden met welke verbeteringen hij zijn medebewoners kan 
plezieren. Anderen zijn niet betrokken en herkennen zich niet in zijn plannen. Ze 
voelen zich geen mede-eigenaar en zijn daardoor weinig bereid om ze over te nemen. 
Misschien had meneer Stappers meer ondersteuning nodig gehad van de professionele 
staf om hem te helpen bij het ontwikkelen van plannen. Bijvoorbeeld door hem te 
confronteren met zijn weinig wederkerige benadering. Vertrekkend vanuit het idee 
van relationele autonomie zou dit een legitieme interventie kunnen zijn, omdat het 
mogelijkheden schept voor zelfontplooiing en ontwikkeling. Dat is in lijn met George 
Agichs (1993) notie dat individuen nooit helemaal volledig gevormd zijn, maar dat zij 
onderdeel zijn van een dynamisch ontwikkelingsproces in interactie met hun omge-
ving. Anderen helpen om hun beperkingen te zien, is in dat opzicht een essentieel on-
derdeel van goede zorg; het geeft mensen de kans om te leren en volwassen te worden. 
Straks zal in het verhaal van meneer Coomans opnieuw blijken hoe lastig het is om 
oudere bewoners op gelijkwaardige wijze aan te spreken op hun gedrag. Betrokkenen 
zwijgen en gedogen het ondernemerschap, maar durven de ander geen spiegel voor te 
houden. Hier ligt een opgave en uitdaging als we zeggenschap en participatie werkelijk 
serieus willen nemen.

3.5 Methodologisch intermezzo 1: casestudie onderzoek

Het verhaal van meneer Stappers is een voorbeeld van casestudieonderzoek. Dat is de 
studie van één of meerdere casussen. Een casus is te zien als een af gebakende eenheid. 
In dit voorbeeld betreft het een enkel geval, meneer Stappers. In een casestudie gaat 
het om onderzoek van een zelfstandige entiteit, een eenheid, een gebeurtenis. Vaak be-
treft het mensen in bepaalde omstandigheden, zoals meneer Stappers. Een case studie 
bestudeert niet een mechanisme of proces, zoals veroudering of autonomieverlies, ten-
einde algemene verklaringen te vinden. Een casestudie laat juist zien wat er in een 
specifiek geval gebeurt. Dat kan waardevol zijn in aanvulling op algemene verklarin-
gen. Een casestudie heeft prioriteit als het geval ons iets kan leren wat in de zoektocht 
naar algemeenheden verloren gaat. Een geval helpt ons ook om ons te herinneren hoe 
het in die specifieke situatie is gegaan. Een casestudie is in dat opzicht te zien als een 
gedisciplineerde manier van herinneren.
Het doel van een casestudie is om het geval te begrijpen, wat mij betreft, vanuit het 
insidersperspectief. Robert Stake noemt dat een intrinsieke versus een instrumentele 
gevalstudie (Stake, 1994). Een intrinsieke gevalstudie wil het particuliere van de ca-
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sus doorgronden in plaats van de casus te herleiden tot een model. Ik begrijp meneer 
 Stappers vanuit het verhaal dat hij vertelt over zijn leven. We begrijpen dat hij trots is 
op zichzelf als hij zoveel mogelijk zelf doet, en dat hij een proces doormaakt om hulp 
van anderen te accepteren. We begrijpen zijn verontwaardiging over de verzorging, 
die zijn behoefte aan steun aanvankelijk niet ziet vanuit een eenzijdige autonomie-
opvatting. We begrijpen zijn ondernemingszin en voelen mee als die niet wordt ge-
honoreerd. Een intrinsieke casestudie onderzoekt en beschrijft het unieke van de 
 casus, in al zijn complexiteit. Er is geen eenvoudige oorzaak-gevolg relatie die de casus 
verklaart, het is eerder een veelheid van op elkaar in werkende factoren die de casus 
inzichtelijk maken. Om een goed beeld te krijgen van het geval, moeten we deze in 
de context begrijpen. De historische en sociale context, de fysieke, de culturele. Er 
is een verleden, er zijn sociale verbanden, gebeurtenissen, waarden, normen en rou-
tines die een rol spelen. In de casus van meneer Stappers is aandacht besteed aan de 
kamer waar meneer verblijft en zich vermaakt, de gewoonten in het verzorgingshuis, 
de economie van arbeid, de weerstanden tegen zeggenschap, de vriendschappelijke 
relatie met  enkele mede bewoners. Een casus is ook dynamisch, en deze dynamiek 
maakt de casestudie inzichtelijk. Meneer Stappers ontwikkelt zich door de tijd en het 
verzorgings huis pulseert, kent strategisch gedrag en problemen.
De selectie van een intrinsieke casestudie is gebaseerd op het leerpotentieel, aldus Stake 
(1994). Hij omschrijft dat niet nader, maar geeft wel aan dat dit niet hetzelfde is als het 
geval dat het meest representatief is. We zoeken immers niet naar een dwarsdoorsnede 
van een populatie, we zijn niet op zoek naar algemeenheden. De casus met het meeste 
leerpotentieel is in mijn ervaring vaak de casus die het meest boeit, die omgeven is 
met spanningen en ambiguïteit. Dat is de casus die niet loslaat. Vaak de omstanders 
in de situatie ook niet. Heel vaak worden casussen spontaan genoemd in verkennende 
gesprekken in een bepaalde context. De casus dringt zijn urgentie als het ware aan 
ons op, en laat niet meer los. Door die casus te selecteren en er gericht onderzoek naar 
te doen, kan er een leerproces op gang komen. Dat leerproces kan een helende, soms 
bijna therapeutische werking hebben voor de betrokkenen. Ik herinner me de man die 
een conflict had met oncologieverpleegkundigen en die zijn verhaal wilde vertellen uit 
eerbied voor zijn gestorven vrouw. Het leed dat zij had ondergaan wilde hij anderen 
besparen (Abma, 2005). Zijn verhaal leidde tot meer begrip bij de verpleegkundigen. 
Ik herinner me ook de dochter die overhoop lag met de zorgverleners, omdat zij ten 
onrechte veronderstelden dat zij wist wat haar dementerende moeder aan zorg nodig 
had (Goldsteen et al., 2005). Ook buitenstaanders, degenen buiten de bestudeerde 
context, kunnen leren van de casus, mits de casusbeschrijving een plaatsvervangende 
ervaring geeft. Deze plaatsvervangende ervaring ontstaat door een thick description die 
de context en betekenis van het gebeurde weergeeft. De lezer kan op basis daarvan 
een ‘naturalistische generalisatie’ maken, dat wil zeggen, kennis van de bestudeerde 
context verplaatsen naar de eigen context (Abma & Stake, 2001).
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In de bovenstaande case studie laat ik zien dat deze manier van onderzoek gecombi-
neerd kan worden met interpretatie en duiding vanuit relevante theoretische inzichten 
en concepten. Deze zijn niet a-priori sturend; de empirie bepaalt veeleer welke noties 
relevant zijn om verdieping aan te brengen in de data. In de casestudie van meneer 
Stappers komt een aantal ‘issues’ naar voren in de gesprekken met meneer Stappers, 
enkele verzorgenden, de staf en de freelancer, en participerende observaties in het 
verzorgings huis. Deze issues vragen om nadere duiding. Ze roepen vragen op die die-
per gaan dan informatie over het één of ander, ze hebben betrekking op basale waar-
den die in het geding zijn in de casus. Deze issues, zoals meneer Stappers’ onafhan-
kelijkheid, actorschap en behoefte aan veiligheid, zijn vanuit de zorgethiek uitgediept 
met het begrip relationele autonomie om te begrijpen hoe meneer Stappers’ behoefte 
aan veiligheid samen kan gaan met zijn behoefte aan autonomie. Het indammen van 
zijn initiatief laat zich beter begrijpen met behulp van Goffmans institutietheorie. 
Afwijken van regels betekent een aantasting van het systeem en hiërarchie en brengt 
alle betrokkenen, inclusief de medebewoners, in verwarring. Als het goed is, zijn de 
issues waar de onderzoeker mee komt niet telkens hetzelfde. Immers, dan zeggen de 
issues meer over de persoon van de onderzoeker dan over de casuïstiek en empirie. 
Daar kritisch op zijn is een onderdeel van de reflectie die een onderzoeker die casestu-
dies uitvoert pleegt. Een casestudie vraagt om een balans tussen nabijheid en afstand. 
Betrokkenheid is nodig om de casus van binnenuit te begrijpen. Overidentificatie kan 
andere perspectieven uitsluiten. Meneer Stappers riep sympathie op, tegelijk begrepen 
wij dat anderen soms moeite hadden met zijn weinig wederkerige opstelling.
Casestudies kunnen in de vorm van verhalen worden gerapporteerd. Een verhaal kent 
geen oorzaak-gevolgstructuur, maar een chronologische samenhang. Er is een begin, 
midden en eind. Het verhaal van meneer Stappers begint met de verlammingen waar-
door hij in een verpleeghuis terecht komt. Het midden gaat over de worstelingen in 
het verzorgingshuis. Hij strijdt zijn strijd en bereikt in ieder geval dat de verzorging 
hem gaat zien en controleren. Aan het einde van het verhaal verzoent meneer  Stappers 
zich met zijn situatie. Hij is niet wrokkig. Er is enige boosheid, maar die ebt weg. Het 
is geen arrogantie, maar wijsheid, dat meneer Stappers besluit om zich voortaan te 
richten op zijn persoonlijke vriendschappen en eigen leven in plaats van een actieve 
rol in te nemen in de publieke gemeenschap van het verzorgingshuis. Hij weert zich 
kranig, maar legt zich neer. Zijn onzichtbaarheid is ook wat tragisch; hij wordt onvol-
doende erkend, zijn dagen zijn lang. In een verhaal komen mensen voor, er is karakter-
ontwikkeling, er zijn spanningen, problemen, er zijn voorspelbaarheden maar er is ook 
toeval, er is kwetsbaarheid maar ook kracht, er is dialoog en strijd. In het verhaal toont 
zich onze menselijkheid. Want al is een verhaal uniek en bijzonder, elk goed verhaal 
raakt aan fundamentele menselijke problemen. Die problemen hoeven niet opgelost.
Meneer Stappers is in ons geheugen gegrift. We vergeten hem niet. Ook dat is de 
kracht van een verhaal. Het beklijft, raakt door zijn concreetheid. In haar installatie 
‘Preserving’ laat kunstenares Annette Hendrikx het belang zien van het bewaren van 
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het verleden door erover te vertellen. Ze sprak duizend weckpotten in met persoonlijke 
verhalen; ze vulde elke pot met een verhaal. Herinneren is hard werken wil ze maar 
zeggen. Luchtdicht afgesloten, kan de tijd haar ingesproken verhalen niet aantasten. 
De herinneringen zijn blijvend, kunnen haar niet meer afgenomen worden. Maar het 
bewaarde, is niet eenduidig in zijn betekenis. Huiselijke objecten die ze verzamelde 
– iedere dag gedurende een jaar lang – stuurde ze op aan vrienden en kennissen om er 
een titel aan te geven. Ze kregen daarmee vaak een andere betekenis.
Verhalen zijn belangrijk. Niet voor niets is storytelling een belangrijke bron van 
 informatie voor bestuurders en toezichthouders. Ook zij hebben behoefte aan verhalen 
om beleid te maken en te evalueren, in aanvulling op de CQ-indexen, tevredenheid-
onderzoeken en andere statistics. Het verhaal onthult Stappers in zijn complexiteit. 
Meneer Stappers is een unieke persoon, geen stereotiepe oudere. Zijn verhaal is daar-
mee een monument voor iedere oudere mens. Dat is het verhaal als tegengeluid voor 
generalisaties, algemeenheden, stereotiepe beelden. Mogelijk, als we een casestudie 
goed uitvoeren, hebben we meer inzicht gekregen en antwoord op de onderzoeks-
vragen. Misschien kunnen we een paar dingen met enige zekerheid stellen en zijn we 
meer bekend met het bestudeerde fenomeen. In ieder geval kan de complexiteit van 
het verhaal ons geheugen verdiepen.

 
Het inspreken van verhalen in weckpotten, 
Annette Hendrikx

 Een jaar lang weckpotten vullen met 
betekenisvolle objecten.
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4 Van individuele naar collectieve 
participatie

Tot nu toe gaat het hier om het actorschap en de autonomie van individuele bewoners 
in verzorgings- en verpleeghuizen. Hierbij verwijst autonomie, als ethisch begrip, naar 
het actief richting geven aan je leven en identiteit, en actorschap, als sociologische term, 
naar het hebben van een stem (voice) en zeggenschap. Ik heb laten zien dat ondanks 
de structurele beperkingen van een institutie, oudere bewoners actief betekenis geven 
aan hun leven en de leefgemeenschap waar zij deel van uitmaken. Autonomie en actor-
schap staan daarbij niet in oppositie tot kwetsbaarheid en afhankelijkheid van anderen, 
integendeel. Juist vanuit de erkenning van kwetsbaarheid is het mogelijk zorg en steun 
te accepteren van anderen, en dankzij die zorg en steun is auto nomie en actorschap 
mogelijk. Ik heb dit eerder in navolging van Agich (1993) een positieve benadering van 
autonomie genoemd; autonomie is niet alleen zelf beschikking zonder inmenging van 
buitenaf maar, positief opgevat, het richting geven aan je leven in overeenstemming 
met de eigen identiteit en waarden. In het verlengde van deze positieve benadering van 
autonomie ligt participatie. Ook daar ligt wat mij betreft het accent op de competen-
tie van ouderen, hun identiteit en leven en de interactie en dialoog met de omgeving. 
Participatie heeft hierbij niet zozeer betrekking op de sociale of praktische participatie 
van individuele bewoners, zoals tentoongespreid door meneer Stappers, maar op de 
democratische participatie in de beleidsvorming en het management van de instelling. 
Collectieve participatie en zeggenschap betekenen het gezamenlijk in deliberatie vorm-
geven aan het leven en de leef gemeenschap in overeenstemming met de competenties, 
identiteit en gedeelde waarden van de groep.

4.1 Cliëntenparticipatie en ervaringskennis

Collectieve participatie is niet los te zien van democratiseringsprocessen, en van de 
omslag van een bevels- naar onderhandelingssamenleving. Burgers zijn hoger opge-
leid, weten de toegang tot internet te vinden en willen regie en inspraak houden. 
Uit de bovenstaande verhalen is al naar voren gekomen dat je als persoon tegenover 
een systeem vrij zwak staat. Het systeem past zich niet aan en heeft de neiging om 
voorbij te gaan aan individuele noden. Vraaggericht werken ten spijt. Juist die indi-
viduele zwakte is de reden dat chronische patiënten, cliënten en ouderen zich in de 
loop van de vorige eeuw zijn gaan groeperen en emanciperen. Via een onderkenning 
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dat  individuele problemen in feite gedeelde problemen zijn, en dat ziekte-ervaringen 
een valide bron van kennis zijn, zijn deze groepen zeggenschap gaan opeisen. In eerste 
instantie richtte hun werk zich op lotgenotencontacten en lobbywerk, maar geleidelijk 
aan gaan patiëntenorganisaties nieuwe rollen op zich nemen zoals het agenderen van 
wetenschappelijk onderzoek. Ook thuiswonende ouderen zijn georganiseerd in ver-
banden, waaronder in de koepel Centrum voor Samenwerkende Ouderenbonden en 
de ANBO. In verzorgings- en verpleeghuizen is participatie geregeld via de Wet mede-
zeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) uit 1994 die cliëntenraden verplicht 
stelt voor zorg- en welzijnsorganisaties.
Alvorens nader in te gaan op het functioneren van cliëntenraden wil ik stilstaan bij 
het begrip cliëntenparticipatie. Cliëntenparticipatie betekent dat de issues van cliën-
ten mede als inbreng dienen voor besluitvormingsprocessen. Issues van cliënten zijn 
gegrond in de dagelijkse ervaringen met de ziekte, beperkingen of ouderdom. Deze 
issues beslaan alle domeinen van het leven – de sociale contacten, het maatschappelijk 
leven, de bureaucratie, de opleiding en werk, de woonomgeving, de vakantie en vrije 
tijd, de partnerrelatie en seksualiteit – en beperken zich niet tot de zorg of behandeling 
 (Haaster & Koster-Deese, 2005). Deze ervaringen worden tot ervaringskennis als er re-
flectie plaatsvindt en enige afstand ontstaat ten opzichte van de ervaringen. Ervarings-
kennis gaat niet zozeer over (medische) kennis van de ziekte of beperking, maar betreft 
kennis over het omgaan met de ziekte of beperking in het dagelijks leven. Vaak is de 
ervaringskennis zeer rijk en creatief in gevonden oplossingen voor grotere en kleinere 
alledaagse problemen. Van ervaringsdeskundigheid is sprake als men kennis heeft van 
lotgenoten en de eigen ervaringen naast die van anderen gezet kunnen worden. Het 
‘ik-verhaal’ wordt overstegen, er wordt een ‘wij-verhaal’ verteld, en men kan namens 
anderen spreken (Haaster & Koster-Deese, 2005). In de chronische patiëntenbeweging 
is duidelijk geworden dat de issues van chronische patiënten complementair zijn aan 
die van professionals. Aandacht voor vermoeidheid, co-morbiditeit, bijwerkingen van 
medicatie, kwaliteit van leven, herstel in de geestelijke gezondheidzorg, buddyzorg voor 
aidsslachtoffers, psychosociaal welzijn, ze zijn allemaal op de agenda gezet door patiën-
ten (Abma & Broerse, 2007). Op grond hiervan mogen we verwachten dat ook oudere 
bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen hun eigen issues en agenda hebben.
Cliëntenparticipatie gaat verder dan het meenemen van de issues van cliënten in 
besluit vorming. Er is pas sprake van zeggenschap als cliënten een actieve inbreng heb-
ben in het gehele proces van besluitvorming, van begin tot eind. In de literatuur wordt 
de participatieladder veelvuldig aangehaald om de mate van inspraak en zeggenschap 
te typeren (Abma & Broerse, 2007, 2010). Op de onderste trede van de ladder is de 
cliënt slechts een object, in feite is er geen enkele zeggenschap. Dan volgt consulta-
tie van en informatieverstrekking door cliënten, en andersom informatieoverdracht 
van professionals naar cliënten. Weer een trede geklommen op de ladder staat het 
geven van advies, waarbij dit advies eventueel genegeerd kan worden. Nog hoger op 
de ladder staat partnerschap of samenwerken waarbij beslissingen in gezamenlijkheid 
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worden  genomen, en ten slotte staat helemaal bovenaan de controle en volledige over-
dracht van beslissingsbevoegdheden aan cliënten. Dit laatste zien we vrij zelden, al zijn 
er voorbeelden bekend uit de hoek van de erfelijke en zeldzame ziekten, waarbij ouders 
dan wel kinderen zich opstellen als ondernemers bijvoorbeeld om bloedbanken op te 
zetten. De meeste bekende en voorkomende vorm van participatie is het verstrekken 
van advies. Voorbeelden zijn cliënten in een stuur- of projectgroep, cliënten in een 
programma commissie of een cliëntenraad. We zullen dadelijk zien dat er aan deze 
vorm van zeggenschap de nodige nadelen kleven.
Cliëntenparticipatie beoogt bij te dragen aan de autonomie en empowerment van 
cliënten. Hierbij kan participatie empowerment versterken en vice versa empower-
ment de participatie bekrachtigen. Hier is sprake van wederzijdse beïnvloeding. Door 
 sociaal, praktisch of in het beleid en management van een instelling actief te zijn, kun-
nen ouderen het gevoel krijgen dat zij er nog toe doen, dat hun wijsheid en advies van 
betekenis zijn. Participatie en  empowerment zijn belangrijk, zo komt keer op keer uit 
studies naar voren, want zij dragen bij aan het welzijn en de gezondheid van mensen.

4.2 Cliëntenraden als kruispunt tussen leef- en systeemwereld

De Wmcz regelt de inspraak van cliënten in verzorgings- en verpleeghuizen. Achter-
liggend idee is dat de dagelijkse ervaringen van cliënten via cliëntenraden het bestuur 
bereiken, opdat het beleid en de besluitvorming daarop afgestemd worden en bewo-
ners inspraak hebben als het gaat om beslissingen die hun levens op langere termijn 
ingrijpend beïnvloeden. In de wet staan de rechten en plichten van partijen verwoord. 
De belangrijkste taak van cliëntenraden is het behartigen van het algemeen belang 
van cliënten. Om deze taak te kunnen uitvoeren, hebben cliëntenraden het recht op 
informatie, het recht op overleg, het recht om te adviseren en recht op een binden-
de voordracht van een bestuurslid. Managers hebben met betrekking tot een groot 
aantal onder werpen de plicht om de cliëntenraad om advies te vragen, waaronder 
voedingsaangelegenheden van algemene aard, veiligheid en ontspannings activiteiten. 
Cliëntenraden hebben verzwaard adviesrecht over deze onder werpen. Leden van de 
cliëntenraad worden gekozen en zitten niet op persoonlijke titel in de raad, zoals dat 
wel het geval kan zijn bij een adviescommissie. Cliëntenraadsleden worden dus geacht 
te spreken namens een achterban in lijn met het principe van de representatieve, of 
vertegenwoordigende democratie. Hoewel rechten en plichten van de raden helder zijn 
vastgelegd, blijkt de praktijk een stuk gecompliceerder. Er is een spanningsvolle relatie 
tussen bestuur en cliëntenraden, zo komt telkens weer naar voren.
Eerder lieten Vivianne Baur en ik zien dat dit niet het failliet hoeft te betekenen van 
de samenwerking tussen bestuur en cliëntenraden. We deden een responsief evaluatie-
onderzoek naar het functioneren van die samenwerking in een grote  zuidelijke 
 ouderenzorgorganisatie, met de fictieve naam Horizon. Onderstaande verhaal laat de 
complexiteit van de interactie tussen deze partijen zien.
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Red onze tuin van strategische belangen
Op één van de locaties van Horizon vindt de maandelijkse  cliëntenraad plaats. De raad is 
samen met de lokale manager tezamen  gekomen. De sfeer is open en vriendelijk.
De manager begint met de raad te informeren over praktische zaken die eerder ook al 
op de agenda stonden. Na enkele kritische op merkingen van de raad worden deze zaken 
afgehandeld. Dan komt er een onderwerp aan de orde dat nog niet eerder is besproken. 
Een andere organisatie, Zonneschijn, heeft een deal gesloten met de Raad van Bestuur van 
Horizon, om een aantal units te verplaatsen naar het gebouw van deze locatie. Zonne schijn 
zal een deel van het gebouw gaan huren. De manager licht toe aan de raad dat Horizon 
hier niet direct van zal profiteren, omdat er elders bezuinigd moet worden. Protesterende 
stemmen van de leden tracht hij te onderdrukken door te verklaren dat de organisatie op 
langere termijn wel baat zal hebben bij de beslissing, omdat het de kans op een alliantie of 
fusie vergroot. Horizon moet groeien gezien de concurrentie op de markt en druk die daar-
van uitgaat en deze beslissing zal de organisatie als geheel ten goede komen. De manager 
benadrukt dat de raad zich bewust moet zijn van dit beleid en de economische belangen 
die op het spel staan voor de continuïteit van de organisatie.
De verklaring leidt tot een hevige verontwaardiging en oproer. De raad is vooral geagiteerd 
over het feit dat Zonneschijn niet alleen het beheer over een deel van het gebouw krijgt, 
maar dat ze ook de tuin in hun bezit krijgen. ‘Dat is niet eerlijk ten opzichte van onze eigen 
bewoners!’, zegt één van de leden, op harde, boze toon. De manager haalt zijn schouders 
op en zucht ‘Ik kan er ook niets aan doen’. Daar is de cliëntenraad in het geheel niet door 
overtuigd en ze houden aan met hun kritiek. Naast het belang van de tuin voor bewoners, 
wijzen ze op de mogelijk negatieve gevoelens van bewoners als ze worden geconfronteerd 
met de renovaties die Zonneschijn wil uitvoeren in hun deel van het gebouw, terwijl de 
eigen organisatie geen geld beschikbaar stelt om hun deel van de gebouwen te vernieuwen.

‘Dit zal heel moeilijk verteerbaar zijn voor onze bewoners, om zelf in een oud gebouw te moeten 
leven, terwijl de andere organisatie het gebouw renoveert.’

De manager geeft een ontwijkend antwoord: ‘Om Zonneschijn delen te laten huren van onze 
locatie was een belangrijk besluit dat door onze Raad van Bestuur is genomen.’

Voor de zorgen over de tuin toont de manager meer begrip. Maar hij geeft aan dat hij ook 
daar geen invloed op heeft gehad; de beslissing is genomen door de Raad van Bestuur. Hij 
is wel bereid om te bezien of daar een compromis mogelijk is. Daarop reageert de raad 
verbaasd: ‘Weet u dan niet dat Zonneschijn heeft aangegeven aan onze Raad van Bestuur dat 
zij de tuin niet nodig hebben? Dat hoorden we via onze leden in de centrale cliëntenraad.’ Nee, 
de manager zegt daar niet van op de hoogte te zijn.
Ten slotte legt de cliëntenraad de volgende vraag voor: ‘Zou de af deling van de locatie niet 
verhuurd kunnen worden aan Zonneschijn zonder de tuin?’ Daarop antwoordt de manager: 
‘Ja, dat zou een goede vraag zijn geweest!’ Hij belooft de raad dat hij de kwestie nog eens 
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onder de aandacht zal brengen bij de Raad van Bestuur. Sommige leden fronsen hun 
wenkbrauwen en laten het voor wat het is.

Het verhaal over de tuin laat zien dat cliëntenraden de belangen van zittende bewoners 
proberen te bewaken en dat zij daarbij een eigen perspectief inbrengen. Dit perspectief 
is geworteld in de leefwereld van bewoners. De leden brengen naar voren dat bewo-
ners hechten aan een tuin, ook al is het objectief maar een kleine binnenplaats, waar 
ze niet alleen van afstand naar kunnen kijken, maar waarvan ze ook gebruik kunnen 
maken. Het voelt onrechtvaardig dat een andere organisatie zich die plaats toe-eigent. 
Vergelijk dit met het pleidooi van meneer Stappers voor een aquarium of een volière. 
Dit belichaamde perspectief wijkt af van dat van de manager en Raad van Bestuur, 
dat gericht is op de continuering van de organisatie en strategische kwesties. We zien 
hier een frictie. Ook het tijdsperspectief dat de cliëntenraadsleden hanteren verschilt 
van dat van het management. Terwijl het management gericht is op de langere termijn 
en toekomstige bewoners, zijn de cliëntenraadsleden bezorgd over de gevolgen van be-
slissingen op de korte termijn, voor de zittende bewoners. De communicatie verloopt 
verre van ideaal, want de raadsleden worden pas geïnformeerd als de belangrijkste 
beslissingen al zijn genomen. Ze kunnen onder deze omstandigheden nauwelijks nog 
invloed uitoefenen op de besluitvorming. De mate van zeggenschap is gering te noe-
men, en lijkt op een vorm van pseudoparticipatie, en leidt gemakkelijk tot gevoelens 
van niet serieus genomen worden (vergelijk Gilroy, 2003).
De frictie tussen actoren laat zich begrijpen met Habermas’ moderniseringstheorie 
waarin hij beschrijft hoe door processen van rationalisering er een spanning is ont-
staan tussen systeem- en leefwereld in de moderne tijd (Habermas, 1987). De systeem-
wereld, een sociologisch begrip, zorgt voor de materiële reproductie in de samenleving 
en wordt gedreven door waarden zoals geld, goederen en marktwaarden. Het hande-
len kenmerkt zich door  strategische acties, dat wil zeggen dat het handelen gericht is 
op eigen gewin en verbetering van de eigen positie. De leefwereld, een begrip uit de 
fenomenologie, zorgt voor de symbolische reproductie in de samenleving en wordt 
gedreven door intrinsieke culturele en persoonlijke waarden, en communicatief han-
delen. Communicatief handelen is gericht op het zoeken naar overeenstemming en 
gedeeld begrip. Leden van een samenleving hebben betekenis, identiteit en solida-
riteit nodig om zin te ervaren en met elkaar om te kunnen gaan. Mensen ervaren 
samenhang en betekenis door een gedeeld cultureel waardensysteem. Solidariteit is 
daarbij gerelateerd aan veiligheid en verbondenheid. Identiteit is een product van op-
voeding en erkenning. De leefwereld omvat alledaagse kennis en vormt de basis voor 
ons begrip en inzicht. Systeem- en leefwereld kenmerken zich beide door bepaalde 
vormen van macht, identiteit en rationaliteit. Beide werelden hebben hun waarde, en 
 oorspronkelijk waren ze  wederzijds afhankelijk van elkaar. In de moderne tijd zijn ze 
gescheiden geraakt, en functioneren ze los van elkaar. Er ontstaan problemen als de 
systeemwereld de leefwereld gaat overheersen. Habermas spreekt van de kolonisatie 
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van de leefwereld door de systeemwereld. Dan dringen het systeem en bijbehorende 
contrôlemechanismen, zoals geld en macht, zo ver door in de leefwereld dat die ver-
stoord en gedomineerd raakt door systeemwaarden. De instrumenten die geschikt zijn 
voor die materiële reproductie worden dan ingezet voor de symbolische reproductie, 
waardoor vervreemding en onrust kan ontstaan, en het gevoel object te zijn. Beteke-
nis, identiteit en solidariteit raken onder gewaardeerd, met frustratie als gevolg.
Dit proces van kolonisatie tekent zich ook af in de communicatie tussen  cliëntenraden 
en bestuur. We zien het in de strijd om de tuin terug. De leefwereld van de  belichaamde 
tuin en het streven naar rechtvaardigheid door de cliëntenraadsleden, vindt moeilijk 
erkenning. Kijken we naar het handelen dan zien we dat alle actoren gevangen zijn in 
een strategisch spel. De manager suggereert dat hij geen enkele macht heeft door te 
verwijzen naar de Raad van Bestuur. Hij voert economische argumenten aan om het 
besluit te legitimeren. De raadsleden beroepen zich op informatie vanuit de centrale 
cliëntenraad en maken zich zo sterk. Tevens brengen zij waarden in die van belang 
zijn in de leefwereld; ze vestigen de aandacht op het belang van de tuin als een beli-
chaamde realiteit en komen op voor de belangen van de zittende bewoners. Dat is een 
krachtig eigen signaal. De manager, echter, doet een dringend beroep op de raadsleden 
om zich te verplaatsen in het perspectief van de organisatie, en de economische en stra-
tegische belangen die op het spel staan. Pas als de raadsleden hun belangen inbrengen 
in economische termen (huren zonder tuin) vinden ze gehoor bij de lokale manager, 
en zegt die toe de directie te zullen benaderen. De raadsleden lijken hier weinig ver-
trouwen in te hebben.
In navolging van Habermas stelt Belderok (2002) dat cliëntenraden zich op het snij-
vlak van systeem- en leefwereld bevinden, hetgeen hun werk sterk bemoeilijkt. Ze 
worden geacht adviezen uit te brengen over strategische beleidskwesties waar ze naar 
hun gevoel weinig kennis van hebben. Hun leefwereldperspectief krijgt nauwelijks 
gehoor, want de interacties worden gestuurd door strategische acties in plaats van 
communicatief handelen. Dit leidt tot gevoelens van frustratie, overbelasting en dis-
empowerment. De relatie tussen de cliëntenraad en bewoners is niet minder gecompli-
ceerd. Herinnert u zich nog hoe meneer Stappers aanklopte bij zijn cliëntenraad, maar 
er geen gehoor vond? In het geding is hier de kwestie van representatie. Cliëntenraden 
moeten spreken namens anderen, maar van systematische raadpleging van bewoners 
is nauwelijks sprake. Niet zelden zijn de raden samengesteld uit familieleden van be-
woners. Dat is misschien nog te accepteren voor verpleeghuizen, gezien de condities 
van de bewoners, maar in verzorgingshuizen roept dit veel vragen op. Naarmate onze 
samenleving pluriformer wordt, is representatie ingewikkelder (Van Gunsteren, 1992), 
en vraagt deze op zijn minst een aanvulling via andere vormen van meer directe, par-
ticipatieve democratie om verschillen recht te doen (Barber, 2004; in ’t Veld, 2010). 
Dat geldt ook voor ouderen (Barnes, 2005). Ze worden vaak als een groep aangeduid, 
maar er is veel diversiteit: in sekse, etniciteit, sociaal-economische klasse, gezondheid, 
beperkingen, behoefte aan persoonlijke en huishoudelijke zorg, politieke overtuiging, 
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werk en levens ervaring (Mehrotra &  Wagner, 2009). In dat opzicht kunnen we er 
niet van uitgaan dat ouderen één categorie vormen die vergelijkbare behoeften heeft, 
en niet verwachten dat een paar enkelingen representatief zijn voor de rest. Een bij-
komend probleem is, dat zittende bewoners niet gewend zijn om hun problemen en 
klachten te melden bij de raden. Meneer Stappers wist de weg naar de cliëntenraad te 
vinden, maar hij is een uitzondering. Dit betekent een verdere ondermijning van de 
onderhandelingspositie van cliëntenraden; wat is hun legitimiteit als zij vooral zichzelf 
representeren?
We zien in de casus rond Horizon dat er een groot gebrek aan oprechte communica-
tie is. De vraag is vervolgens of het mogelijk is om condities voor te creëren voor wat 
Habermas machtsvrije communicatie noemt. Hij doelt dan op de communicatie in de 
publieke sfeer. In die context is machtsvrije communicatie in zijn ogen een nastrevens-
waardig ideaal, maar als ideaal in feite niet te realiseren. Hij noemt machtsgelijkheid en 
open communicatie als voorwaarden. Die staan in de casus onder druk door ongelijke 
verhoudingen waarbij managers en professionals van oudsher een dominante positie 
hebben. Als men niet tot consensus komt, dan moet de raad tenminste de kans hebben 
om de argumenten van het bestuur kritisch te bevragen. Dat is lastig, want raadsleden 
worden vaak te laat geconsulteerd. En een negatief advies wordt nauwelijks uitge-
bracht om de verhoudingen niet al te zeer te verstoren. Een passieve of achterdochtige 
houding doet de verhoudingen ook geen goed, en leidt ertoe dat de leefwereld in het 
geheel niet meer wordt ingebracht. Dit zijn precies de redenen waarom sommigen het 
hele idee van participatie via cliëntenraden hebben opgegeven (Trappenburg, 2008). 
Tot die sombere conclusie wil ik hier niet komen. Vanuit de optiek van Habermas 
kunnen systeem- en leefwereld wel degelijk verschuiven ten opzichte van elkaar, zodat 
er tevens verschuivingen ontstaan in de macht, identiteit en rationaliteit die beide 
werelden kenmerken. Het fragment hieronder laat zien dat het wel degelijk mogelijk is 
om de samenwerking tussen de raad en management gestalte te geven, en te komen tot 
een verbetering van de verhoudingen en betere balans tussen systeem- en leef wereld. 
De vraag is hoe die verschuivingen tussen systeem- en leefwereld in het licht van 
 Habermas Herrschaftsfreie Kommunikation gerealiseerd kunnen worden.

4.3 Wederzijds leren

In de oudereninstelling waar het conflict over de tuin naar voren werd gebracht, 
brachten we een proces op gang waarbij we allereerst de cliëntenraadsleden met elkaar 
in gesprek brachten. Het volgende verhaal getuigt van het leerproces dat plaatsvond 
tussen de leden.

Mevrouw Tilly’s les: ‘Je moet van je laten horen’
Tijdens de bijeenkomst met cliëntenraadsleden vertelt één van de cliëntenraadsleden, 
mevrouw Tilly, zelf bewoonster van een aanleunwoning behorende bij één van de locaties, 

Herinneringen en dromen_6.indd   55 30-11-2010   8:20:04



56

dat zij laatst in de  cliëntenraad de staat van de tuintjes bij de aanleunwoningen ter sprake 
had gebracht. Deze tuintjes lagen er maar verwaarloosd bij. De locatiemanager beaamde 
dit en tot de verbazing van dit  cliëntenraadslid (zo voortvarend werd er doorgaans niet 
gereageerd op opmerkingen van cliëntenraadsleden) ging hij over tot actie. Op korte ter-
mijn werden de tuintjes in orde gemaakt. Maar dat was niet alles wat de locatiemanager 
in petto had …

Mevrouw Tilly: ‘Het wonderlijke is dat we als cliëntenraad gebeld werden, we moesten naar 
de grote zaal komen, en opeens was alles mogelijk! We kregen zelfs een nieuwe tafel en tien 
stoelen voor in de gezamenlijke tuin! Onbegrijpelijk, we kregen zelfs een dinertje afgelopen 
week door de organisatie aangeboden! Nou, zeiden we tegen elkaar: waar hebben we dit aan 
te danken?! Moeten we hier niet voor betalen? Nee, we kregen het helemaal voor niets. Nou, 
we hebben met de oren staan klapperen! Maar we hebben dus wel onze mond open gedaan!’

De andere aanwezigen hebben aandachtig en verwonderd geluisterd en er klinken goed-
keurende woorden:
‘Heel goed!’
‘Goed gedaan!’

Facilitator van de bijeenkomst: ‘Denkt u dat dit zo goed uitwerkte doordat u van zich had 
laten horen als cliëntenraad?’

Mevrouw Tilly: ‘Ja, dat blijkt dus toch, ja. Je moet je melden, van je laten horen en gewoon 
zeggen: we zijn hier niet tevreden mee. Nou, ik dacht ook eerst, toen we bij elkaar geroepen 
werden, nou, we zullen wel iets niet goed gedaan hebben. Met dat idee ga je naar zo’n vergade-
ring. Maar nee hoor, het was omgekeerd: het was koek en ei en de liefde kon niet op!’

Er klinkt gelach na dit enthousiaste verhaal waarbij de verwondering van mevrouw Tilly 
over deze gang van zaken duidelijk voelbaar is. Het inspireert andere cliëntenraadsleden:

‘Nou, dat is wel een goed idee wat u me daar nu geeft!’

Mevrouw Tilly vindt dat mooi en benadrukt nogmaals dat ook andere cliëntenraadsleden 
zich moeten uitspreken als ze ergens ontevreden over zijn: ‘Ja, doen, doen! Wij hebben in 
ieder geval succes gehad!’

Wat zich hier voltrekt is een proces waarbij cliëntenraadsleden in gesprek met elkaar 
niet slechts negatieve ervaringen uitwisselen, maar ook positieve ervaringen delen, om 
met elkaar tot het inzicht te komen dat het van belang is om als raad een eigen agenda 
te hebben en deze in te brengen. Deze ontdekking geeft energie, hoop en perspectief 
om te werken aan verbetering. Gezamenlijk komen de leden tot de ontdekking dat 
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passief afwachten en reageren op beleidsstukken uiteindelijk weinig invloed en zeg-
genschap geeft. Een pro actieve, zelfbewuste houding richting het management werkt 
en wordt beloond. Systeem- en leefwereld verschuiven ten opzichte van elkaar en daar-
mee de identiteit, macht en rationaliteit. Kijk maar naar mevrouw Tilly die opeens van 
zich doet spreken. Kijk ook naar de raad waar zij deel van uitmaakt, die haar macht 
op een andere wijze inzet; niet om te hinderen, maar om iets positiefs te bereiken voor 
bewoners. Bovendien krijgt macht nu een communicatieve dimensie; de raadsleden 
zoeken contact met het management en treden in overleg. De rationaliteit verschuift 
doordat andere argumenten en verhalen naar voren worden gebracht. De beleving 
van tuin, de sociale dimensie en esthetiek ervan wordt naar voren gebracht. De raad 
spreekt daarbij de manager direct aan op diens verantwoordelijkheid voor de publieke 
ruimte, waarop de manager de daad bij het woord voegt en de raad verrast met zijn 
snelle actie en extraatjes zoals tuinmeubilair waar niet om was gevraagd. De identiteit 
van de manager verandert richting bondgenoot, hij luistert naar de argumenten van 
de raad en hij zet zijn macht in om iets te realiseren dat door de raad is geagendeerd. 
Deze verschuivingen vormen een belangrijke stap in het leerproces van de cliëntenraad 
en worden gretig gedeeld met andere cliëntenraadsleden. De verschuivingen komen 
hierbij tot stand door de bereidheid van partijen om naar elkaar te luisteren en de 
onderkenning van een gedeeld belang.

Ledencliëntenraad tekende een dier dat uitdrukt hoe zij de ideale raad zien. De Ulio staat 
voor Uil (wijsheid), Leeuw (kracht, van zich afbijten als nodig), Inktvis (lange tentakels die 
overal contact mee onderhouden) en Olifant (grote oren pikken veel signalen op).
Op de foto: mevr. M.G.E.J. Ottenheijm-Janss en mevr. M.E. Op den Camp-Koumans, 
respectievelijk tweeëntachtig en negentig jaar.
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De locatiemanagers van Horizon maakten een vergelijkbaar proces door toen ze met 
elkaar in gesprek traden over de relatie met de cliëntenraden. Nadat eerst allerlei ne-
gatieve emoties en ervaringen waren geuit, kwam één van de locatiemanagers met 
een voorbeeld dat anderen inspireerde om te zoeken naar een samenwerking met de 
cliëntenraad die voor beide partijen een win-winsituatie oplevert. Hij vertelde dat hij 
de cliëntenraad had meegenomen naar een andere zorgorganisatie waar al sous-vide 
gekookt werd. De vraag was of dit een maaltijdbereiding zou kunnen zijn die ook in 
de eigen organisatie doorgevoerd kon worden. Aangezien iets concreets als maaltijd-
bereiding moeilijk in abstracte termen besproken kan worden, vatte hij het plan op om 
samen met de cliëntenraad dit soort maaltijden te gaan proeven, in de keuken rond 
te kijken en met de koks te praten. De cliëntenraad voelde zich aangesproken door 
deze verrassende uitnodiging. Eenmaal ter plekke was de raad betrokken en stelden 
de leden goede vragen. Bovendien werkte dit gezamenlijke uitje bevorderend voor 
het teamgevoel tussen locatiemanager en cliëntenraad en de cliëntenraadsleden onder-
ling. We zien dat ook in dit verhaal systeem- en leefwereld verschuiven, en daarmee 
de identiteit, macht en rationaliteit. Ook hier zien we manager en raad bondgenoten 
worden, wordt macht gekoppeld aan communicatie ingezet om samen een positieve 
verandering in gang te zetten en op een andere wijze invulling gegeven aan de uit-
wisseling van argumenten en ervaringen. Onder de locatiemanagers entameerde dit 
verhaal een gesprek over andere creatieve en interactieve vormen van samenwerking, 
in een vroeg stadium van besluitvorming, die passend en werkbaar waren voor beide 
partijen. De managers leerden dat niet informatie, maar deliberatie voorop zou moe-
ten staan en dat op beleving gerichte werkvormen raadsleden meer aanspreken op hun 
deskundigheid dan beleidsdocumenten en papier.
Een volgende stap in het evaluatieonderzoek bestond uit de uitwisseling van issues 
tussen partijen om het wederzijds begrip te verhogen. Tussen de cliëntenraadsleden, 
managers en directie van Horizon ontspon zich een gesprek over de spanningen tus-
sen korte en lange termijn, over leefwereld en systeemwereld en de soms weinig open 
communicatie. Ondanks deze verschillen ontdekten de deelnemers dat zij een gedeeld 
belang hadden, namelijk zorg dragen voor het welzijn van de huidige bewoners. Deze 
common ground was een eyeopener en creëerde een gevoel van verbinding en geza-
menlijkheid. Het bleek de basis om de stap te zetten van de uitwisseling van knel-
punten naar het formuleren van mogelijke oplossingen en verbetermogelijkheden van 
de medezeggenschapspraktijk. Iedereen erkende dat agendering door de raden een 
belangrijk element was om de leefwereldaspecten ten volle in te brengen. Ook sprak 
men uit dat de communicatie meer transparant zou moeten zijn. Concreet werd afge-
sproken dat de centrale en lokale raden hun verantwoordelijkheden zouden verdelen, 
zodat de lokale raden zich niet langer met strategische vraagstukken hoefden bezig 
te houden. Het leerproces werd door de betrokkenen zelf ervaren als een belangrijke 
stap voorwaarts en een omslag in de verhoudingen. De verticale communicatie en 
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 hiërarchische relatie, managers dirigerend en raden passief volgend, werden verlaten en 
maakten plaats voor een meer open communicatie en horizontale werkrelatie. Niet dat 
dit meteen een feit was, maar er was vertrouwen gegroeid in elkaar en dit vertrouwen 
maakte het mogelijk om meer open met elkaar te communiceren in het zoekproces 
naar nieuwe verhoudingen. In een follow-up, een paar jaar nadien, bleek dat betrok-
kenen op centraal niveau meer tevreden waren over de samenwerking. De raadsleden 
zijn mondiger, de centrale cliënten raad meer agendabepalend en er is eerder en meer 
interactie. Punt van zorg blijft wel de communicatie met be woners en achterbanraad-
pleging, alsook de relatie tussen lokale raden en lokale managers. Kortom, de verhou-
dingen zijn verbeterd, en er is meer openheid en ruimte om te zoeken naar een nieuwe 
invulling van mede zeggenschap.
Ook het LOC, de Landelijke Organisatie van Cliëntenraden, geeft een nieuwe impuls 
aan het functioneren van de cliëntenraden met de publicatie van het visiedocument 
Waarde-volle zorg (LOC, 2010; Van Gilze, 2010). Achterliggende gedachte hierbij is, 
dat de raden een eigen stemgeluid ten gehore moeten brengen willen zij een meer-
waarde hebben in de besluitvorming. Het LOC stelde ook vast dat raden ongewild 
meegingen in de taal van de systeemwereld en bijbehorende economische waarden. 
In het visiedocument kunnen raden inspiratie vinden om wel een eigen verhaal ten 
gehore te brengen. Centraal staat daarbij dat goede zorg gericht is op het articuleren 
en ondersteunen van datgene wat van waarde is in iemands leven. Dit komt heel dicht 
bij het idee van autonomie als zelfontplooiing in lijn met de eigen waarden, zoals ik 
heb bepleit in het verhaal van meneer Stappers. Cliëntenraden zouden de zorg en het 
beleid daarop moeten toetsen en zo bijdragen aan een wezenlijk andere visie op zorg.

4.4	 Methodologisch	intermezzo	2:	responsief	evaluatieonderzoek

Methoden van cliëntenparticipatie beperken zich vaak tot consultatie of samenwer-
king. Consultatie is raadpleging en deze kan eenmalig en regelmatig plaatsvinden, 
via interviews, focusgroepen of panels. Samenwerking betekent dat cliënten mede-
sturend zijn. Responsief evaluatieonderzoek combineert consultatie en samenwerking 
in een gefaseerd, iteratief proces. Responsief evaluatieonderzoek, zoals voor het eerst 
beschreven door Egon Guba en Yvonna Lincoln (1989) en later door anderen verfijnd 
(Abma, 2005; Abma & Widdershoven, 2005, 2006), beoogt na een inventarisatie 
van zo veel mogelijk stakeholderissues, een hermeneutische dialoog op gang te bren-
gen tussen stakeholders teneinde het wederzijdse begrip te verhogen als voertuig voor 
praktijk verbetering. Responsief evaluatieonderzoek is passend als er weinig consen-
sus is tussen stakeholders, er geen vaste oorzaak-gevolgrelaties bekend zijn over de 
werking van het te evalueren programma en het programma of de praktijk sterk in 
ontwikkeling is (Abma & Noordegraaf, 2003), maar kan ook worden ingezet van-
uit een meer normatief gedreven wens om te werken aan participatieve democratie, 
sociale gelijkheid en rechtvaardigheid (Greene, 1997, 2006; Abma et al., 2009; Baur 
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et al., 2010;  Mertens, 2009). De evaluator geeft dan geen instrumentele invulling 
aan de nagestreefde praktijk verbetering, maar kleurt deze in vanuit een normatieve 
overtuiging. Deze normatieve overtuiging wordt verantwoord door erop te wijzen dat 
wetenschappelijk onderzoek hoe dan ook waardengeladen is, en reflectie op de vraag 
wie worden bevoorrecht (Who benefits?) door de evaluatie en transparantie over de 
eigen normatieve kaders wenselijk is.
Responsief evaluatieonderzoek kent een emergent design om recht te kunnen doen 
aan de issues van stakeholders; dat zijn de partijen die van belang zijn voor en belang 
hebben bij de evaluatie. In het verhaal van de cliëntenraden betrof het de lokale raden 
en centrale raad, de managers en directie. Het design in responsief onderzoek ligt 
niet vooraf vast, maar ontwikkelt zich geleidelijk in samenspraak met die partijen. Zo 
werd duidelijk, in de casus hierboven, dat de afwijkende perspectieven van leef- en 
systeemwereld en de weinig open onderlinge communicatie centrale issues waren. Het 
emergente karakter van responsief onderzoek draagt er verder toe bij dat er ruimte 
is voor onderhandeling; partijen kunnen meebeslissen over het onderzoeksproces en 
worden zodoende mede-eigenaar. Er is bijvoorbeeld bij de casus hier boven bij de op-
drachtgever op aangedrongen om voorafgaande aan de definitieve vaststelling van de 
onderzoeksopdracht enkele gesprekken te hebben met de  cliëntenraden om hun vra-
gen mee te kunnen nemen in het voorstel. Dit werd gehonoreerd en heeft ertoe geleid 
dat niet sec het functioneren van de raden, maar de samenwerking tussen de raden en 
het bestuur centraal kwam te staan in het onderzoek. Het deed ook het wantrouwen 
en de weerstand bij de raden afnemen. Het gevoel van contrôle werd versterkt. De 
actieve inbreng omvatte het meebeslissen over de onderzoeksvragen, alsook het mee-
interpreteren en analyseren van de gegevens.
Responsief evaluatieonderzoek volgt een iteratief proces, verzamelde data worden met-
een geanalyseerd en de analyse stuurt het verdere proces van data verzameling. De 
issues van de eerste respondent vormen input voor gesprek met tweede respondent 
enzovoort. Dit zorgt voor een continue validatie en wordt ook wel een ‘hermeneu-
tisch dialectisch’ proces genoemd (Guba & Lincoln, 1989). Hermeneutisch, omdat 
betekenisgeving voorop staat. Niet de feiten of gebeurtenissen staan centraal, maar de 
beleving en duiding ervan door de respondent. Het proces is dialectisch, omdat er een 
proces van confrontatie en uitwisseling plaatsvindt. Dit proces heeft het karakter van 
een dialoog (Abma & Widdershoven, 2006; Widdershoven & Abma, 2007). Het gaat 
niet om elkaar aanvallen of verdedigen, maar om samen te zoeken naar betekenis, om 
te leren met en van elkaar, en nieuwe perspectieven te ontwikkelen die niet meer te 
herleiden zijn tot de eerdere perspectieven. Dat vraagt inclusie, vertrouwen, openheid 
en betrokkenheid, relaties en waarden die vaak in de setting niet aanwezig zijn en op-
gebouwd moeten worden (Greene, 2001). De evaluator stelt zich daarbij niet op als een 
expert. Eerder is de evaluator een leerling die open luistert naar de zorgen en issues van 
de partijen en de onderliggende waarden probeert te achterhalen. Later in het proces is 
de evaluator een leraar die de verschillende issues en waarden verder verduidelijkt aan 
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de partijen opdat zij elkaar beter begrijpen. De evaluator is daarnaast de facilitator van 
een dialoog om een wederzijds leerproces tussen de partijen op gang te brengen. Als 
facilitator creëert de evaluator daarvoor sociale condities.
Machtsverschillen zijn onderdeel van het leven in organisaties. Ze vormen een uit-
daging als participatie van kwetsbare en gemarginaliseerde groepen of onderhande-
ling met deze groepen onderdeel uitmaakt van de evaluatie benadering (Greene, 2006; 
Abma et al., 2009; Mertens, 2009). Ze kunnen leiden tot conflict. Responsief onder-
zoek erkent deze machtsverschillen en, indien ze niet gepaard gaan met een transpa-
rante communicatie, dat ze be lemmerend kunnen werken voor een dialogisch leerpro-
ces. Om te voorkomen dat partijen in kwetsbare situaties overvleugeld worden en hen 
de kans te geven een eigen agenda te ontwikkelen vinden daarom eerst homogene bij-
eenkomsten plaats (consultatie) en pas later een heterogene dialoog ( samenwerking en 
 integratie). In de bovengenoemde evaluatie stond de  evaluator voor de opgave om de 
cliëntenraden te includeren. Vanaf het allereerste begin was het duidelijk dat de raden 
zich onzichtbaar, kwetsbaar en gemarginaliseerd voelden. Ze voelden zich niet serieus 
genomen, vonden geen gehoor en ervoeren de evaluatie als een bedreiging. Welke 
sancties zouden eruit voortvloeien? Spanningen waren er ook bij de lokale managers 
die de raden ervoeren als een ‘klachtenclub’, een hindernis die je ook nog moest ne-
men. Was dialoog dan toch een mission impossible in deze situatie? Nee. We ontdekten 
dat verschillende elementen ertoe kunnen bijdragen dat er toch vertrouwen ontstaat 
om met elkaar in gesprek te gaan (Baur et al., 2010).
Wat hielp, was de focus op het vinden van een common ground. Ondanks verschil-
len in belangen en perspectieven was er een gedeeld, gemeenschappelijk belang dat 
partijen samenbond. Dat was een eyeopener en basis om samen verder te streven naar 
verbeteringen. Dit sluit aan bij wat Thomas Schwandt (2001) zegt over de evaluator 
als een socratische gids. Deze moet steeds, net als Socrates, een balans vinden tussen 
het articuleren van verschillen, doorvragen op vanzelfsprekendheden enerzijds en het 
toewerken naar consensus en gedeelde waarden anderzijds. Casuïstiek en verhalen zijn 
dan dienstbaar. Verschillen in perspectief blijken dan vaak toch minder hard en wel 
degelijk overbrugbaar. Er kan consensus ontstaan door samen te kijken naar prak-
tische situaties en niet te vervallen in algemeenheden en principes. Ook al wordt die 
consensus dan verschillend onderbouwd en gemotiveerd door partijen, het feit blijft 
dat er overeenstemming is bereikt. Cruciaal is dat alle partijen worden geïncludeerd, 
meteen vanaf de start. We zagen dat het belangrijk was om voorafgaand aan de op-
drachtverlening al te spreken met cliëntenraadsleden, zodat zij gehoor konden geven 
aan hun zorgen en wij die konden meenemen. Niet zij waren object van evaluatie, 
maar de samenwerking. Door alle partijen te includeren, konden allen meegaan in een 
leerproces en reflectie op het eigen functioneren en de samenwerking. Die uitnodi-
ging tot reflectie en deliberatie, eerst onder gelijkgestemden en later met alle partijen, 
verhoogde het bewustzijn en inzicht bij allen. Dit is van belang omdat praktijkverbe-
teringen die betrekking hebben op de samenwerking tussen partijen, van alle partijen 
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een inzet en aanpassing vragen. Het parallelle proces tussen de evaluatiebenadering 
en het doel van de praktijkverandering, in dit geval een meer deliberatieve, creatieve 
interactie tussen raden en management, werkte heilzaam. De weg naar de verandering 
moet corresponderen met het doel van de gewenste verandering. Natuurlijk, de vraag 
of de ingezette verandering beklijft is terecht. Maar al te vaak dreigen participatieve 
projecten een tijdelijk karakter te hebben, waarna men weer over gaat tot business as 
usual. Dit is een serieus aandachtspunt voor responsief evaluatoren, hoe zij de gewens-
te verandering richting meer dialogische en verhoudingen blijvend kunnen maken.
Geloofwaardigheids-, authenticiteits- en fairnesscriteria vormen de maat staven om 
de kwaliteit van responsief evaluatieonderzoek te beoordelen (Guba & Lincoln, 1989; 
Abma & Widdershoven, 2005). De geloofwaardigheidscriteria verwijzen naar de va-
liditeit in termen van herkenbaarheid van de uitkomsten en de mogelijkheid om in-
zichten te vertalen naar andere contexten. Authenticiteitscriteria hebben betrekking 
op het ontstane inzicht en wederzijds begrip en empowerment onder betrokkenen. Zij 
moeten meer inzicht hebben gekregen in hun eigen perspectief en dat van anderen. 
Ook moeten zij zich gesterkt voelen (empowerment) en het idee hebben gezamenlijk 
te werken aan concrete verbeteringen. Fairness-criteria verwijzen naar de eerlijkheid 
van het proces. Allen die belangen hebben moeten zijn geïnvolveerd in het proces 
en een oprechte kans hebben gehad om bij te dragen aan het proces. De responsieve 
onderzoeker heeft hierin een relationele verantwoordelijkheid die verder reikt dan de 
gebruikelijke verplichtingen rondom kennisproductie welke vooral betrekking  hebben 
op objectieve waarheidsvinding en informed consent. De onderzoeksethiek van res-
ponsief onderzoek omvat een zorg voor relaties met en tussen betrokkenen (Abma, 
2006).
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5 Meneer Coomans en Het Verbeterteam

‘Het is, dwars tegen de raad der moralisten in, te hopen, dat de hartstochten op latere leeftijd 
voldoende sterk blijven om te voor komen dat we in onszelf keren.’
Simone de Beauvoir, 1970/2010

Simone de Beauvoir, ze werkte tot op hoge leeftijd.

We hebben gezien dat cliëntenraden proberen de leefwereldervaringen in te brengen 
bij het bestuur van instellingen en tot wat voor fricties dit kan leiden. Cliënten raden 
opereren op een scheidslijn; zij proberen de waarden van de leefwereld van invloed te 
laten zijn op het systeem (beleidsvorming, zorgvisie, formele regelingen enzovoort). Dit 
is een lastige taak gezien de dominante invloed van het systeem op de leef wereld. Het 
systeem dwingt cliëntenraden in een rol waarin zij voortdurend moeten protesteren 
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tegen systeemontwikkelingen die binnen instellingen te ver doorschieten ( Belderok, 
2002). Meer deliberatie en creatieve interactie in het begin van de besluitvorming en 
het ontwikkelen en ruimte bieden aan de agenda van cliëntenraden kan de samen-
werking verbeteren. Blijft staan dat de vertegenwoordiging fundamenteel ingewik-
keld is en dat emancipatie, als het zich ontdoen van overheersing, vaak doorschiet in 
een omkering van machtsverhoudingen. De uitdaging is dan ook om complementaire 
vormen van participatie te ontwikkelen (Barber, 2004; in ’t Veld 2010). Vormen die 
meer gestoeld zijn op het principe van zelfreflectie, zelfontplooiing, expressie en di-
recte, participatieve democratie, zodat cliënten niet namens anderen hoeven te spre-
ken, maar kunnen deelnemen op grond van hun eigen betrokkenheid en ervaringen. 
Vormen ook die gekoppeld zijn aan een bepaald issue dat betekenisvol en urgent is, 
dat de harten sneller doet kloppen, waar mensen zich voor willen inzetten. En vormen 
die een meer tijdelijk karakter dragen. Want het vinden van mensen die zich langere 
tijd willen binden aan een raad, blijkt een groot praktisch probleem. In de Mosae 
Zorggroep, een instelling in Maastricht met een vijftal locaties, is men bereid daarmee 
serieus te experimenteren. Zoals wel vaker wordt vanuit de allerbeste bedoelingen een 
start gemaakt met het betrekken van cliënten in besluitvormingsprocessen. Het gaat 
om meneer Coomans, die lid wordt van een Verbeterteam dat in het kader van het 
Zorg voor Beter-traject van Vilans werd ingesteld in St. Gerlachus, één van de  Mosae 
lokaties. Een onderzoeker ondersteunt hem, volgt het proces, en wordt zelf ook on-
derdeel van het Verbeterteam. Het onderstaande verhaal maakt invoelbaar hoe het 
team worstelde om goed samen te werken, en vormt een goede illustratie van wat er 
kan gebeuren als een oudere bewoner, op een niet zelfgekozen onderwerp, met zeven 
professionals in een commissie werkt aan praktijk verbetering.

Verzorgingshuis St Gerlachus, te Maastricht.
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Coomans’ motivatie: ‘Als het maar geen loze praterij wordt’
Meneer Coomans is een zevenenzeventig jarige extramurale bewoner van Sint Gerlachus, 
een chique locatie, gelegen aan de rand het zacht glooiende Jekerdal in Maastricht. In Sint 
Gerlachus wilde de nieuw locatiemanager serieus werk maken van cliëntenparticipatie. 
Met woord en daad! Deelname van een cliënt aan een Verbeterteam leek een mooi begin. 
Het zojuist ingestelde Verbeterteam vroeg daarop meneer Coomans om hen te vergezellen. 
In een interview vertelde meneer Coomans over zijn motivatie. Hij gaf aan dat hij graag 
zijn steentje bijdroeg aan verbeteringen in de zorg als het maar geen ‘loze praterij’ zou 
worden. Over zijn eigen rol als cliënt in het verbeterteam zei Coomans: ‘Ze moeten van mij 
geen wonderen verwachten, ik kan alleen mijn eigen levenservaringen vertellen.’
Meneer Coomans toonde veel interesse in maatschappelijke ontwikkelingen en had een 
eigen visie op de ouderenzorg. In de vele gesprekken met hem, gehouden buiten de verga-
deringen van het Verbeterteam, kwamen altijd onderwerpen aan bod die te maken had-
den met het grote belang van de verzorgende medewerkers voor ouderen, het belang van 
goede artsen en professoren in de zorg, ideeën over de maatschappelijke waardering voor 
ouderen of het gebrek daaraan, en de waarde van het klaarstaan voor anderen. Ook in het 
Verbeterteam bleek al snel dat de interesse van meneer  Coomans zich geenszins beperkte 
tot de zorgleefplannen, het eigenlijke onderwerp van het team. Zijn grote betrokkenheid 
bij het reilen en zeilen in Sint Gerlachus zorgde ervoor dat hij veel zaken signaleerde die 
wellicht anders of beter zouden kunnen, en deze signalen bracht hij in bij het Verbeterteam, 
want in no time transformeerde het team zich van Verbeterteam Zorgleefplannen in Het 
Verbeterteam.

Onuitgesproken verwachtingen
Het Verbeterteam kwam in het voorjaar van 2008 voor het eerst bijeen. Bij de kennis-
makingsronde noemde iedereen zijn of haar naam en lichtte in één zin toe waarom men in 
het Verbeterteam zat. Bij de heer Coomans aangekomen bleek al gauw dat deze een heel 
eigen manier had om zich voor te stellen:
‘Ik ben nummer 151’, zei hij.

Iedereen keek verbaasd, wat zou hij hiermee bedoelen? Had hij het gevoel als nummer 
behandeld te worden? Was het zijn huisnummer misschien? Nee, het ging om het vol-
gende. Meneer Coomans had een vorm van vasculitis, een zeldzame aandoening, en was 
daardoor een paar dagen geleden gevallen. Gelukkig had een medebewoonster dit opge-
merkt en snelde zij naar hem toe. Ook kwamen er al vrij snel een paar medewerksters 
helpen. Nu wilde het Valpreventieteam het aantal valincidenten drastisch terugdringen. 
Stond de teller eerder op 150, sinds een paar dagen was hij dan nummer 151.
De rest van de aanwezigen luisterde geduldig en knikte meelevend en er was een opgelucht 
lachje hoorbaar toen zij doorkregen wat meneer Coomans bedoelde met dat nummer.
Meneer Coomans ging onverstoorbaar verder met zijn verhaal. Over hoe blij hij gisteren 
was met de mantelzorger die hem begeleidde naar het ziekenhuis en hoe hij een bloemetje 
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had gekocht voor die persoon. Toen haalde meneer Coomans een aantal oude kranten-
knipsels tevoorschijn en begon aan het vervolg van zijn voorstel moment in de vergadering.
De andere leden van het team keken elkaar eens aan en overlegden over de tijd. Door-
drongen van het belang van cliëntenparticipatie en van ruimte geven aan de verhalen van 
cliënten, gaf de voorzitter  Coomans het sein dat hij verder mocht vertellen. Hierna volgde 
nog een uitvoerige uiteenzetting over zijn rol bij de keuze voor het bouwen van serviceflats 
bij het voormalig Burgerlijk Armbestuur. Daarmee sloot Coomans af.
De vergadering kon van start gaan. Het plan van aanpak werd ter plekke uitgedeeld. Er 
was geen speciale aandacht voor de betrokkenheid van de cliënt en wat er van hem werd 
verwacht en andersom wat de cliënt verwachtte van het team. Ook de specifieke taken 
en verwachtingen van andere teamleden werden niet expliciet besproken. Al snel bleek er 
verwarring over de reikwijdte van de opdracht van het Verbeterteam; moest het team zich 
louter concentreren op de zorgleefplannen, en kon dat wel, was het doel niet goede zorg?

Meneer Coomans vergeten?
Meerdere vergaderingen volgden. Op een keer was de afspraak dat een klein groepje, inclu-
sief de heer Coomans, een vergadering zou voorbespreken. Die afspraak werd gepland, 
maar zonder de heer Coomans erbij. Dit was geen kwade opzet, zo vertelde men tijdens 
de eerstvolgende vergadering. Bij het plannen van de afspraak hadden de betrokkenen 
gewoon elkaars roosters en agenda’s erbij gepakt, een afspraak gepland en waren ze meneer 
Coomans vergeten.
Coomans liet hierop duidelijk merken boos te zijn over deze gang van zaken. Hij kreeg het 
gevoel dat het geen zin had dat hij in het Verbeterteam zat en dat hij er maar beter uit kon 
stappen. Hij had er slapeloze nachten van.
Hier kwam bij dat de vergadering op een andere plek plaatsvond dan afgesproken. Dit 
was niet van tevoren gepland, maar werd ad hoc op de gang bedacht. De heer Coomans 
stond bij de eigenlijke vergaderruimte te wachten, al een kwartier, zo bleek: hij was altijd 
heel erg op tijd, terwijl de rest van het Verbeterteam vanwege volle agenda’s om en nabij 
het afgesproken tijdstip of soms iets later binnen kwamen. Meneer Coomans was erg boos 
dat de ruimte veranderd was zonder hierin gekend te zijn. De uitleg en excuses hierover 
konden hem niet vermurwen; hij behield het gevoel dat hij er niet bij hoorde en dat men 
geen rekening met hem hield.
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Dhr. Coomans, zevenenzeventig jaar.

Opnieuw frustratie
Een paar bijeenkomsten later uitte meneer Coomans opnieuw zijn frustratie. Dit maal 
over het op de lange baan schuiven van ontwikkelingen. Coomans meende dat het op de 
werkvloer ontbrak aan duidelijke leiding. Hij pleitte wederom voor de invoering van de 
eerstverantwoordelijk verzorgende. Tot wie zou hij zich moeten richten als medewerkers 
afspraken niet nakwamen? Waarop de locatiemanager antwoordde dat daar nog discussie 
over was en dat de besluitvorming centraal zou plaatsvinden. Coomans op ver ongelijkte 
toon:
‘Maar hoe wordt dat dan nu opgelost?
Moet ík dan zelf achter de verzorging aangaan?!
Ik krijg het toch niet voor niks, ik moet er vol voor betalen!’

Aan het einde van de vergadering had de heer Coomans nog een tiental vragen en opmer-
kingen over het nieuwe zorgdossier. Netjes opgeschreven op papier. Helaas, zo meldde de 
voorzitter, was de vergadertijd om en zou dit op de eerstvolgende vergadering opnieuw 
aan de orde komen. Die opmerking bracht opnieuw teleurstelling teweeg: ze hadden hem 
toch gevraagd kritisch naar het dossier te kijken? Nu moest het nota bene weer ander-
halve maand wachten. De spanning werd voelbaar. Sommigen ongeduldig,  anderen 
on gemakkelijk. Zo verlieten ze de vergadering.
Twee dagen later meldde Coomans zich weer. Hij gaf aan dat hij nog één keer naar de 
vergadering zou komen. Hij was teleurgesteld over de gang van zaken, had het gevoel dat 
er niet naar hem geluisterd werd, dat er niets zichtbaars met zijn inbreng werd gedaan. 
Na die laatste vergadering stapte hij op. Het hele team confuus achter latend. Wat er was 
misgegaan?
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5.1 Wederom fricties tussen leef- en systeemwereld

Eerder kwam al naar voren dat in verzorgingshuizen twee werelden samenkomen: de 
leef- en de systeemwereld. Bewoners leven in het verzorgingshuis, zij zijn er dag en 
nacht, het is hun leefwereld. De leefwereld kan gezien worden als een samenhangend 
geheel van culturele en maatschappelijke normen en persoonlijkheden (Belderok, 
2002). Voor bewoners zijn het de concrete ‘hier-en-nu’-onderwerpen die van belang 
zijn als het gaat om de leefwereld waarin zij zich continu bevinden. De heer Coomans 
vertelt uitgebreid over het bezoek aan het ziekenhuis, en hoe hij hiermee is geholpen, 
en over hoe hij is gevallen. Dat zijn de dingen die ertoe doen in zijn beleving. Tegelijk 
maken bewoners ongewild ook deel uit van de systeemwereld. Zij worden geconfron-
teerd, zoals we eerder al zagen in het verhaal van de heer Stappers en mevrouw Tilly, 
met strategische overwegingen en economische waarden die hen raken in hun doen 
en laten. Bepaalde beslissingen, zoals de invoering van de eerstverantwoordelijke ver-
zorgende in het verhaal van meneer Coomans, moeten op centraal niveau worden ge-
nomen en vergen een langdurig proces van besluitvorming waarin geld onvermijdelijk 
een rol speelt. De lange duur tempert de motivatie van Coomans. Een bekend feno-
meen (vergelijk Blair & Minkler, 2009). Het systeem komt niet slechts van buitenaf, 
maar loopt ook door bewoners zelf heen. Een bewoner van een verzorgingshuis is ener-
zijds een privépersoon in de eigen leefwereld, anderzijds een staatsburger en cliënt in 
het systeem, die belastingen en premie betaalt en in ruil daarvoor diensten ontvangt. 
Meneer Coomans beroept zich daar ook op als hij zegt dat hij betaald heeft voor de 
zorg, en daarom recht heeft op een zorgaanbod. En eveneens als hij zich op ironische 
wijze begint voor te stellen als nummer honderdeenenvijftig. Een dergelijk cijfer, toch 
bij uitstek een product van de systeemwereld, zet hij creatief en strategisch in om ge-
kend te worden en nieuwsgierigheid op te wekken. Professionals zijn er om te zorgen 
voor de bewoners, zodat zij zich in hun leefwereld prettig voelen en de zorg krijgen 
die zij nodig hebben. Professionals komen binnen in de leefwereld van de bewoners en 
nemen tegelijkertijd hun eigen leefwereldcontext mee: hun eigen achtergrond, eigen 
‘codes’ en persoonlijkheid. Net als bij de bewoners lopen systeem- en leefwereld ook 
als het ware door professionals heen. Zij zullen bijvoorbeeld op grond van hun con-
tract niet snel langer blijven dan strikt noodzakelijk is.
Filosoof Habermas (1987) spreekt van communicatief handelen wanneer mensen in 
staat zijn om tegen de achtergrond van een gemeenschappelijke leefwereld een gedeeld 
begrip (consensus) te bereiken. Communicatief handelen is een vorm van commu-
nicatie waarbij alle betrokkenen zich gehoord en begrepen voelen en samen tot een 
gedeeld begrip van een situatie of onderwerp komen. Het betreft hier, zoals eerder 
opgemerkt, een ideaal dat volgens Habermas nooit bereikt kan worden, omdat onze 
samenleving niet ideaal is en zal zijn. Wel zijn verschuivingen mogelijk tussen sys-
teem- en leefwereld in het licht van dit ideaal. De vraag rijst hoe deze verschuivin-
gen in gang te zetten zodat professionals en bewoners in ouderenzorginstellingen hun 
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macht, identiteit en rationaliteit anders invullen. Belderok (2002) is kritisch over deze 
mogelijkheden en legt aan de hand van Habermas’ theorie over leefwereld en systeem 
uit hoe communicatieproblemen tussen professionals en bewoners kunnen ontstaan: 
Tegenover de leefwereld staat het systeem, de werking van economie en staat. In de 
‘systeemwereld’ worden processen gekenmerkt door regulering door middel van geld 
en macht. In onze huidige samenleving zijn geld en macht (bureaucratie) sturende 
factoren die een groot deel van de menselijke interacties beïnvloeden. Het handelen 
dat hiermee samenhangt, wordt door Habermas instrumenteel handelen genoemd. 
In tegenstelling tot communicatief handelen gaat instrumenteel handelen niet over 
het streven naar wederzijds begrip, maar spelen mensen een rol die gestuurd wordt 
door geld en macht. Er kan gesteld worden dat in instellingen een conflict tussen leef-
wereld en systeem bestaat. De leefwereld van de bewoners wordt veelal overschaduwd 
(of zelfs ‘gekoloniseerd’) door het systeem, waarbij communicatief handelen tussen 
professionals en bewoners gehinderd wordt door een gebrek aan wederzijds begrip. 
Communicatief handelen in een instelling vereist dat professionals zich verplaatsen in 
en openstellen voor de cultuur, de normen en de identiteit van bewoners. Echter, wan-
neer systeemwaarden en instrumenteel handelen de overhand hebben en sociale rollen 
en communicatie worden ingevuld op basis van bureaucratie, strategie, formaliteiten 
en wetgeving, ervaren bewoners en professionals dat er een kloof tussen hen in ligt.
Die kloof en de daarmee gepaard gaande spanning wordt heel tastbaar in het Verbeter-
team. Al op de eerste bijeenkomst laat meneer Coomans duidelijk merken dat hij daar 
primair zit als een privépersoon, zo wil hij gekend en benaderd worden. Hij vertelt over 
zijn dagelijkse ervaringen, maar deelt ook relevante hoogtepunten uit zijn leven, zijn 
werk als leerlingen-administrateur op een scholengemeenschap en na zijn pensioen 
zijn inzet bij het ontwikkelen van serviceflats van een ouderenzorg organisatie. Zijn 
hele presentatie is gericht op het verwerven van persoonlijke erkenning. Dat schuurt 
met de wijze waarop de andere teamleden zich presenteren; zij nemen deel aan het 
team vanuit een bepaalde rol, als medewerker, teamleider of onder zoeker. De pro-
fessionals zijn niet voorbereid op de kennismaking en wijze van  communicatie van 
meneer Coomans en kunnen zich er maar moeilijk toe verhouden. Niet zozeer uit 
onwil tegenover meneer Coomans, zeker niet in het begin, maar vooral omdat ze 
werken vanuit rol- en taakverdelingen, schema’s en planningen die voortkomen uit de 
systeemwereld. Tijd en ervaren gebrek daaraan en vaste vergaderriten maken dat een 
uitvoerige persoonlijke kennismaking als vreemd wordt ervaren. Men is aanvankelijk 
verrast door Coomans’s kennismaking, maar weet dan nog niet dat dit de manier van 
communiceren blijft van meneer Coomans: persoonlijk, expressief, emotioneel, verha-
lend, anek dotisch, concreet en belichaamd. Het inpassen van deze communicatiestijl 
blijft dan ook een terugkerende worsteling, waarbij de vergadertijd en planning het 
regelmatig winnen tot ergernis van meneer Coomans. Dit wordt verder geproblema-
tiseerd door de wat excentrieke persoonlijkheid van meneer Coomans, die graag in 
het middelpunt van de belangstelling staat. Dit leidt ertoe dat andere teamleden zijn 
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optreden, communicatiestijl en inbreng gemakkelijk terzijde kunnen wijzen door, in 
stilte, te verwijzen naar zijn persoonlijkheid. Hij verliest gaandeweg steeds meer sym-
pathie en om dat te compenseren vraagt hij er steeds nadrukkelijker om. Ik kom op 
deze personificatie dadelijk uitvoeriger terug.

Democratisering in de zorg is gestoeld op 3 pijlers, te weten:
a cliëntenparticipatie
b. vraaggerichte zorg
c. communicatie en informatie

Punt c is van zo’n immense importantie dat, daarzónder géén democratisering 
inhoud en gestalte kan krijgen.

Uit een brief van dhr. Coomans, gericht aan het management en de bewoners van Sint 
Gerlachus, 1 oktober 2010, Maastricht.

Juist op de scheidslijn tussen leefwereld en systeem kunnen conflicten en spanningen 
optreden. Meneer Coomans wilde zich bijvoorbeeld niet strikt aan de agenda houden 
van het team en het hebben over goede zorg. Dat was zijn eerste urgentie. Aan ‘loze 
praterij ’, dat kondigde hij vooraf al aan, had hij tabak. Geen woorden, maar daden, 
dat was zijn drijfveer. En hij stelde zich hierbij op als iemand met een eigen agenda die 
hij gerealiseerd wilde zien. Hij was daar heel open en eerlijk in en gaf te kennen deel 
te nemen aan het team namens zichzelf. In zijn ogen was het zorgdossier slechts een 
hulpmiddel (vergelijk Tonkens, 2008). Het is natuurlijk ook typisch een instrument 
dat voortkomt uit de systeemwereld en waar hij niet zo veel belang aan hechtte. Mede-
werkers hadden zijn aandacht. Van mensen moest hij het hebben, wist hij uit ervaring. 
Zorgdossiers zijn dode dingen, slechts papier. Goede zorg, dat is wat meneer Coomans 
steeds opnieuw inbracht, bereik je vooral door de medewerkers beter te scholen en 
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aan te sturen. Dat kan niet wachten tot morgen en moet vandaag nog in gang gezet 
worden. De tijd dringt; hoe lang zal hij nog leven? Zijn tijdsperspectief botst hier 
duidelijk met dat van de zorgstelling. In een reflectie nadien bleek dat niet alleen 
meneer Coomans andere prioriteiten had en dat niet alleen hij moeite had om die in 
te brengen. Uitvoerende medewerkers ervoeren dat ook en deden uit ontzag voor de 
hiërarchische verhoudingen en uit onwennigheid met het vergaderen er het stilzwijgen 
toe. Opmerkelijk genoeg overlapte hun agenda sterk met die van meneer Coomans, 
maar onderkenden zij dit niet. Ze sloten geen bondgenootschap met hem en om-
gekeerd ook niet. Deze mogelijkheid onttrok zich aan hun gezichtsveld en zo ontstond 
een interactie patroon tussen meneer Coomans, ondersteund door de onderzoeker en 
de rest van het Verbeterteam. Afgezien van de onderzoeker voelde hij zich alleen staan. 
Hij ervoer overmacht en vroeg meerdere keren aandacht voor zijn frustraties, zoals op 
het moment dat ze hem vergaten in te lichten over de vergaderdatum en locatie. Dat 
was toch een situatie die voor hem onderstreepte dat hij er voor spek en bonen bij zat. 
Het had een impact op hem. Hij sliep er slecht van. Was er continu mee bezig. Hij 
keek het nog even aan, maar trok de stekker eruit toen bleek dat de verhoudingen niet 
wijzigden.
Achteraf constateerde het Verbeterteam dat er geen gelijkwaardige samenwerking was 
geweest in het team. De machtsverhoudingen in het team werden dan ook gecom-
pliceerd doordat meneer Coomans niet zoals de andere leden een functie had. Hij 
pretendeerde ook niet te spreken namens alle bewoners en dat maakte hem tegelijk 
ook kwetsbaar, wist hij zelf, want waarop kon hij zich nou helemaal beroepen? Hij 
zei letterlijk, meerdere malen: ‘Ik heb geen poot op om te staan.’ Het gezag moest hem 
toevallen, aan hem toegekend worden. Het was er niet van nature op grond van zijn 
functie, zoals dat bij de andere teamleden wel het geval was. Daardoor moest hij zich 
telkens bewijzen, met als gevolg dat hij zich soms overschreeuwde. Er was geen open 
communicatie over hoe met de asymmetrie om te gaan.

5.2 Stilzwijgen, personificatie en selectieve waarneming

Kijken we vanuit de inspiratie die Habermas biedt naar de casus dan zien we dat 
systeemwaarden vaak de overhand hadden en het communicatief handelen in het 
Verbeterteam belemmerden. De inbreng van meneer Coomans als cliënt was een in-
breng vanuit de leefwereld in het ‘domein’ van het systeem waarbinnen de zorg en 
het gebruik van het zorgleefplan wordt gereguleerd. Hoewel hier ruimte aan gegeven 
werd, overheerste bij meneer Coomans het gevoel niet serieus genomen te worden. Dit 
gevoel leidde er uiteindelijk toe dat hij uit het Verbeterteam stapte. De onderliggende 
ervaren spanning tussen leefwereld en systeem kan goed geïllustreerd worden door 
zijn herhaaldelijke uitspraak: ‘Ik sta in mijn eentje als cliënt tegenover zeven professionals.’ 
Coomans bracht zijn aan den lijve ervaren urgente onderwerpen in de vergaderingen 
van het Verbeterteam in, en verwachtte daarbij adequate en snelle handelingen om de 
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problemen op te lossen. Dit werkte echter niet op deze manier. Het systeem van de 
organisatie, gekenmerkt door langetermijnprocessen, complexe samenhang tussen on-
derwerpen, bureaucratische communicatie patronen en dergelijke maakte, dat er naar 
het gevoel van Coomans niet of nauwelijks iets gedaan werd met zijn inbreng. Wan-
neer leefwereld en systeem met elkaar botsen en de leefwereld in het gedrang komt, 
kunnen cliënten het gevoel hebben dat zij zich in een minderwaardige positie bevin-
den. De  situatie kan zich dan twee kanten op ontwikkelen: ofwel cliënten trekken zich 
terug en doen niet meer mee met het communicatief handelen (‘ik zeg maar niks meer, 
het heeft toch geen zin’) ofwel cliënten voelen zich geroepen om de aandacht die zij niet 
vanzelf krijgen, of niet op de manier die aansluit bij leefwereldwaarden, op te eisen. 
Beide situaties zijn niet vruchtbaar en belemmeren gelijkwaardige communicatie.
De professionals in het team ervoeren eveneens de spanning tussen leef- en systeem-
wereld. Onbewust onderkenden ze dat leefwereldissues overvleugeld dreigden te raken 
door systeemwaarden. Om daar tegenwicht aan te geven gaven ze extra veel ruimte 
aan de bespreking van de ‘leefwereldonderwerpen’ van de cliënt. Ze expliciteerden 
hoe belangrijk deze voor hen waren, hoe belangrijk men het vond om problemen op 
te lossen. Maar met al die liefdevolle aandacht, het steeds maar weer luisteren naar 
de verhalen van Coomans hadden ze op een gegeven moment het idee dat de situatie 
doorsloeg in een richting waarin de aandacht voor de cliënt onevenredig groot was 
vergeleken bij de aandacht die er was voor hen, met hun net zo waardevolle praktijk-
kennis. Ze wilden Coomans een kans geven, hem niet onmiddellijk tegenspreken of 
corrigeren. Ze stelden zich bewust empathisch op. Luisterden zij niet uitgebreid naar 
zijn verhalen, probeerden zij de zaken niet door te sturen naar de plekken waar er wel 
iets mee gedaan zou kunnen worden, zoals wanneer het onderwerpen betrof die niet 
zozeer met het zorgleefplan te maken hadden? Zag meneer Coomans dan niet hoe 
zij hun best deden en dat zij ook op grenzen stuitten van het systeem? Kon hij zich 
dan niet een keertje inleven in hun situatie? Voor hen was het kortom frustrerend om 
te merken dat hun oprechte aandacht voor hem niet voldoende leek te zijn. Want, 
ondanks alle goede bedoelingen en hun pogingen om hem weer tegemoet te komen, 
stapte meneer Coomans toch uit het Verbeterteam. Enkelen betrokken dit sterk op 
zichzelf en ervoeren dit bijna als een persoonlijke blamage. Daarmee werden ook de 
professionals geconfronteerd met de beperkingen van het systeem en hun rol daarin. 
Ten tijde van het proces konden zij dit niet zo benoemen. Filosofische kaders waren 
voor hen niet beschikbaar.
Om de spanningen en frustraties in het Verbeterteam te kanaliseren vielen de betrok-
kenen terug op een aantal mechanismen. We zagen al dat er sprake was van personifi-
catie. Net als mijn omke Teakes verzet psychologisch werd gelabeld, was er de neiging 
in het team en bij de omstanders om het gedrag van meneer Coomans psychologisch 
te duiden. Ze vonden hem geen gemakkelijke man, soms wat dominant en veeleisend. 
Dit stoorde hen, en vormde in hun ogen een belemmering voor de samenwerking in 
het team. Zijn gedrag werd herleid tot zijn persoonlijkheid en persoonlijke  kenmerken, 
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en daarmee werden de spanningen in het team aan hem toegedicht. Omgekeerd ge-
beurde hetzelfde. Meneer Coomans had ongemerkt de neiging om zijn gebrekkige 
invloed te wijten aan het feit dat hij maar een cliënt was, en dat anderen hem daarom 
niet serieus namen. Later werd duidelijk dat ook andere teamleden met name in het 
begin van de samenwerking het gevoel hadden gehad geen inbreng te hebben, mede 
door hun eigen afwachtende houding, zoals zij zelf later aangaven. De personificatie 
vond ook plaats bij de teamleden die het uittreden van meneer Coomans ervoeren 
als iets waar zij persoonlijk schuld aan hadden. Het ingewikkelde was dat hierover 
geen open communicatie plaatsvond. Onderlinge spanningen werden genegeerd of 
niet uitgesproken. Achter de schermen konden zich daardoor stereotiepe beelden ont-
wikkelen van de eisende cliënt en de niet-luisterende, onwelwillende professional. Dit 
 referentiekader kleurde ook de duiding van de gebeurtenissen. Bepaalde zaken werden 
selectief waargenomen en uitgelicht. Zo herleidde meneer het niet uitnodigen tot een 
persoonlijke aanval op hem. Dit proces van personificatie en selectieve waarneming 
verhulde dat spanningen dieper lagen, in de cultuur en structuur van verzorgings-
huizen en onze moderne tijd.

5.3 Via dialoog naar relationele empowerment

Reflecties door het Verbeterteam
Nadat meneer Coomans uit het Verbeterteam stapte, reflecteerde het hele team tijdens 
twee speciaal belegde bijeenkomsten op het proces. Samen stonden zij stil bij wat er was 
gebeurd. Eén van de leer punten was dat verwachtingen over en weer beter uitgesproken 
hadden moeten worden. Gelijkwaardigheid, of het gebrek daaraan was ook een gespreks-
onderwerp. Meneer Coomans had als cliënt het gevoel dat hij als ‘idealist tegenover de 
professionals’ stond. Verrassend genoeg bleek hij niet de enige die zich geen gelijkwaardige 
gesprekspartner voelde. Dat gold ook voor de medewerkers ten opzichte van de andere 
leden, met name de teamleider.
Ook werd uitvoerig teruggeblikt op de meerwaarde en invloed van meneer Coomans. De 
voorzitter zag heel duidelijk zijn inbreng terug: ‘Er wordt toch meer gesproken over zorg en 
waarom we het doen zoals we het doen. Er is in ieder geval meer gesprek over, en er worden 
meer vragen gesteld.’
Andere leden gaven aan dat zij het soms lastig vonden om in te breken op het gesprek en 
hun agendapunten in te brengen. Ook meneer Coomans merkte dat invloed op de agenda 
assertiviteit vraagt, maar hij kijkt er toch niet eenzijdig negatief op terug.
In zijn woorden: ‘Voor mij is het ook een enorme aanpassing, een verandering geweest. Op een 
gegeven moment had ik de slag te pakken: ik dacht, nou potverdorie, nou zet ik de onderwerpen 
op de agenda. Dat heb ik toen gedaan. En toen zijn ze er ook op gekomen. Dus het kan wel.’

Het ontstane leerproces in het Verbeterteam laat zien dat de frictie tussen leefwe-
reld en systeem niet alleen maar conflict, spanning en frustratie tot gevolg hoeft te 
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hebben. Voorwaarde daarbij is wel dat er een common ground wordt gevonden, dat 
macht wordt gedeeld en partijen kiezen voor een andere opstelling en identiteit. Dat 
bevordert het communicatief handelen. Dat is precies wat het Verbeterteam op ge-
slaagde wijze gedaan heeft tijdens de reflectiemiddag. Op dat moment stond ieder lid 
van het Verbeterteam er open voor om met elkaar te praten over de spanningen die 
waren ontstaan. Men was zeer bereid om van elkaar te leren en het functioneren van 
het  Verbeterteam als geheel zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De twee bijeen-
komsten waren belangrijke momenten voor het Verbeterteam om te reflecteren op het 
eigen functio neren. Op die momenten was er een open uitwisseling van ervaringen en 
perspectieven en ontstond er een wederzijds leerproces. Het team benaderde het ideaal 
van Habermas’ Herrschaftsfreie Kommunikation. Ten eerste viel op dat de teamleden 
er allen als persoon zaten, en niet slechts vanuit hun functie. Hun identiteit verschoof. 
Er ontstond een gelijkwaardigheid in het laten zien van het eigen gezicht. Opvallend 
was de openheid. De medewerkers die ook soms moeite hadden gehad met de wijze 
van vergaderen en strakke agenda, gaven dit nu voor het eerst aan in het bijzijn van 
hun meerdere. Er was vertrouwen dat dit gezegd kon worden zonder dat het als per-
soonlijke kritiek zou overkomen of zou leiden tot sancties. Naast openheid deelden 
de leden hun gevoelens en emoties, waardoor de rationaliteit verschoof. Niet alleen 
meneer Coomans sprak zich uit, zoals hij eerder steeds de enige was die uiting gaf aan 
gevoelens van teleurstelling en frustratie, ook de professionals verhulden niet langer 
hun spijt en machteloosheid. De ambiguïteit die volgt uit de  spanning tussen leef- 
en systeemwereld, en die onvermijdelijk leidt tot gemengde ge voelens, vond een weg, 
werd gekanaliseerd. Dit versterkte het begrip voor elkaar; meneer Coomans ging zien 
dat ook de teamleden soms moeite hadden met de waarden en strategische communi-
catie uit de systeemwereld. Dat zij wel degelijk oog hadden voor de negatieve kanten 
van hun beslissingen, bijvoorbeeld om zaken in tijd uit te stellen. Ook omgekeerd ont-
stond er meer begrip voor de kwetsbare, bijna onmogelijke en eenzame positie waarin 
meneer Coomans zich bevond.
De reflectie bracht een nieuwe relatie tot stand tussen alle betrokkenen, die goed te 
begrijpen is met het begrippenkader van filosoof Hans Georg Gadamer (1960; Wid-
dershoven et al. 2009). Volgens Gadamer zijn er drie manieren waarop mensen in de 
wereld kunnen staan. Objectivistisch, subjectivistisch en dialogisch. Een objectivisti-
sche verhouding met de wereld is er één waarbij afstand gehouden wordt. De wereld 
is een set van oorzaak-gevolgrelaties en kan op basis van kennis daarover beheerst en 
gecontroleerd worden. Een voorbeeld is het gebruik van instrumenten om cliënten-
tevredenheid te meten. Die houding verhoudt zich slecht tot participatie, de wereld 
is immers een object, een ding. Zoals meneer Coomans zich herleidde tot nummer 
honderd eenenvijftig. Het Verbeterteam voelde wel aan dat een andere houding ge-
wenst was en koos voor een omkering. Wat Gadamer een subjectivistische positie zou 
noemen, waarmee hij bedoelt dat je je verplaatst in de wereld en empathisch opstelt 
om de ander en diens be leving van de situatie te begrijpen. Die inleving in de ander 
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heeft als nadeel dat je zelf uit beeld raakt, en kan zelfs leiden tot relativisme en nihilis
me. Alle subjectieve werkelijkheden zijn evenveel waard, ieder zijn wereld, we hoeven 
niet meer in gesprek. Bij de teamleden zagen we dit ook gebeuren. Eindeloos putten 
zij uit de empathiebron, die leeg raakte, met alle frustratie van dien. Meneer Coomans 
werd niet aangesproken op zijn gedrag, ging zich steeds meer claimend opstellen en hij 
kon zijn gedrag niet corrigeren. Hij werd niet weersproken, uitgedaagd om zich anders 
op te stellen. De situatie leidde tot een impasse, totdat de cliënt eruit stapte. Door de 
reflectie kwam er een gesprek, dialoog, op gang. Gadamer zegt dat dialoog openheid 
en betrokkenheid vraagt. Je geeft je eigen wereldbeeld niet zomaar op, maar bent wel 
bereid je open te stellen voor de ander en te bezien wat diens kijk op de wereld voor jou 
betekent. In plaats van leven en laten leven, of negatief gezegd het gedogen van andere 
perspectieven en de aanwezigheid van een cliënt, ontstond betrokkenheid op elkaar, 
en van daaruit kon er een nieuw perspectief op de wereld ontstaan, door Gadamer 
de verbreding van horizonnen genoemd. Dat was precies wat er gebeurde: teamleden 
gaven zich bloot, spraken elkaar aan, spaarden elkaar niet uit angst en exploreerden 
nieuwe perspectieven.
De horizonverbreding die optrad, had deels betrekking op het onderkennen en ex
pliciet benoemen van de inhoudelijke meerwaarde van cliëntenparticipatie. Terwijl 
die inbreng eerder impliciet bleef, werd nu zichtbaar gemaakt waar de cliënt, samen 
met medewerkers, de onderwerpen van het Verbeterteam concretiseerde door middel 
van zijn ervaringsverhalen. Zorg, en hoe het ontvangen en geven van zorg  ervaren 
wordt in de praktijk, kwam daardoor aan de basis te liggen van de besprekingen in 
het Verbeterteam. Niet het instrument – het zorgdossier als typisch product van de 
systeemwereld – was de focus van het Verbeterteam, maar de zorg zelf. Zo kwam in
houdelijk de leefwereld op de agenda, mede dankzij de inbreng van meneer Coomans. 
De deel nemers zagen in dat een Verbeterteam iets essentieels zou missen wanneer de 
ad viezen en acties die hieruit volgden niet stevig ingebed zouden zijn in de alledaagse 
praktijk, de leefwereld, van mensen. Cliëntenparticipatie had dus een meerwaarde 
voor het meer in balans brengen van leefwereld en systeem. In het Verbeterteam herin
nerde de cliënt de andere leden steeds aan het belang van de leefwereld van bewoners 
en de praktische uitvoering van de zorg door medewerkers en het belang daarvan 
voor bewoners. De procesmatige meerwaarde en verbreding van cliëntenparticipatie 
schuilt in het potentieel om door spanningen en kritische situaties samen te leren en te 
groeien. Het Verbeterteam werd geconfronteerd met de spanning tussen leefwereld en 
systeem en slaagde erin om in ieder geval tijdens de evaluatiebijeenkomsten het eigen 
functioneren kritisch en open onder de loep te nemen. Wanneer er geen sprake was 
geweest van cliëntenparticipatie zou er waarschijnlijk minder leerpotentieel geweest 
zijn. De systeemwaarden speelden weliswaar steeds een dominante rol, maar zonder 
cliëntenparticipatie (en de daarbij komende confrontaties en leermomenten) zou de 
dominante rol van het systeem waarschijnlijk niet eens zichtbaar zijn geworden.
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Een zeer belangrijke procesmatige uitkomst was de relationele empowerment die 
op gang kwam vanaf het moment dat spanningen onderling werden uitgesproken. 
 Relationele empowerment is een begrip dat verwijst naar het meer autonoom in de we
reld staan, in de zin van richting geven aan je leven overeenkomstig je eigen waarden, 
dankzij een grotere bewustwording en erkenning van de wederzijdse afhankelijkheden 
tussen mensen (VanderPlaat, 1999; Abma et al., 2009). Relationele empowerment past 
goed bij het eerder geïntroduceerde zorgethische concept van relationele autonomie. 
Beide begrippen benadrukken dat autonomie en macht niet toehoren aan individuen, 
maar een uitkomst zijn van sociale interacties en relaties tussen mensen. Autonomie en 
macht kunnen juist groeien dankzij de erkenning van zowel kwetsbaarheden als domi
nantie. In het Verbeterteam manifesteerde zich dit door het besef dat ook teamleden 
zich in een kwetsbare situatie bevinden, terwijl er tegelijk sprake was van dominantie, 
paternalisme, betutteling en het ‘ver geten’ van meneer Coomans. Omgekeerd reali
seert Coomans zich dat hij wel degelijk enige invloed heeft gehad op het hele proces en 
ten minste hindermacht heeft. Hij durft zijn kwetsbaarheid te tonen, overschreeuwt 
die niet meer. Kortom, empowerment van de meest kwetsbare partij is niet een kwestie 
van macht geven of nemen. Empowerment raakt altijd iedereen en als dat niet zo is, 
dan kan er van empowerment geen sprake zijn. Immers, macht en ruimte geven aan 
Coomans leidde ertoe dat de teamleden zich disempowered voelden. Macht nemen, 
zoals Coomans probeerde door zich eisend op te stellen en veel conversatieruimte te 
claimen, leidde niet tot een gevoel van  empowerment, integendeel. Pas toen in open
heid uitgesproken en geanalyseerd werd wat er aan de hand was en kritische zelf
reflectie inzichtelijk maakte dat teamleden wederzijds van elkaar afhankelijk waren, 
ontstond er een gevoel van empowerment. Meer grip op de situatie, meer kracht met 
elkaar, meer synergie, trots. Bronnen van veerkracht, die altijd al sluimerend aanwe
zig zijn, konden nu pas aangeboord worden, zoals waardering uitspreken naar elkaar 
(Van Regenmortel, 2008). Inclusie, stelt Tine van Regenmortel, vraagt om het er
kennen van de paradoxen die inherent zijn aan empowerment, namelijk krachten en 
kwetsbaarheden; controle en ondersteuning; autonomie en een sterke verbondenheid 
en sociale cohesie.
Het in evenwicht houden van deze paradoxen rond empowerment is een  gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van zowel cliënten als professionals. Wanneer de balans dreigt 
door te slaan naar één van de kanten van de paradoxen is het van belang dat dit 
in openheid besproken wordt. Hierbij kunnen negatieve gevoelens in de weg zitten. 
 Cliënten kunnen wantrouwen voelen ten opzichte van professionals en de organisatie; 
er kan een gebrek aan vertrouwen ontstaan van cliënten over de bereidheid en moge
lijkheden van de organisatie om de zorg te optimaliseren en problemen aan te pakken. 
Tegelijkertijd kunnen professionals een bepaalde angst of spanning ervaren richting 
cliënten wanneer zij het gevoel hebben dat ‘de cliënt centraal’ en  cliëntenparticipatie 
betekent dat de cliënt altijd gelijk moet krijgen. Hoewel deze negatieve  gevoelens 
een gelijkwaardige dialoog in de weg kunnen staan, zal ergens een begin gemaakt 
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moeten worden zodat men alle kaarten open op tafel legt. Dit is een circulair pro
ces waarbij openheid over ervaringen en (ook negatieve) gevoelens de algehele open
heid van  communiceren kan bevorderen. Dat dit niet slechts een droom is, laat het 
Verbeterteam zien. Leek de  cliëntenparticipatie eerder te eindigen met een cliënt die 
zijn lidmaatschap aan het Verbeterteam teleurgesteld opzegde, de reflectiebijeenkom
sten  brachten een andere uitkomst teweeg. Het verhaal kon alsnog positief worden 
 afgesloten door een dialogisch leerproces waarin men liet zien heel goed samen in staat 
te zijn tot communicatief handelen. De organisatie heeft  aspiraties als het gaat om 
cliëntenparticipatie behouden, en meneer Coomans ziet zichzelf het liefst als buddy 
van de locatiemanager. De brief van oktober 2010 laat zien dat hij de organisatie kri
tisch blijft volgen, en zich nog steeds sterk betrokken voelt bij het onderwerp cliënten
participatie. 
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6	 De	Smaakmakers

‘Ons leven behoudt zijn waarde, zolang we door liefde, vriendschap, verontwaardiging en me-
delijden waarde toekennen aan het leven van anderen. Dan houden we redenen om te praten 
en te doen.’
Simone de Beauvoir, 1970/2010

Over	het	algemeen	zijn	aspiraties	van	bewoners	om	zich	actief	in	te	zetten	voor	de-
mocratische	participatie	 laag	en	bescheiden	 (Abbott	et	al.,	2000).	Omke	Teake,	de	
heer	Stappers,	mevrouw	Tilly	en	meneer	Coomans	zijn	mogelijk	uitzonderingen.	De	
Smaakmakers,	zeven	hoogbejaarde	dames,	hadden	aanvankelijk	ook	niet	die	intentie.	
Toch	vormen	ook	zij	een	bron	van	inspiratie	over	wat	cliëntenparticipatie	zou	kunnen	
betekenen.	Zij	vonden	zichzelf	uit	en	belichamen	bescheidenheid,	wijsheid,	humor,	
scherpzinnigheid,	 vasthoudendheid	 en	 veerkracht.	Dat	was	 sluimerend	 al	 aanwezig	
maar	moest	nog	tot	wasdom	komen.	Hoe,	dat	beschrijf	ik	hieronder,	met	dank	aan	de	
dames,	promovenda	Vivianne	Baur	en	de	mensen	in	Sint	Gerlachus,	dat	van	oudsher	
wat	deftige	huis.

De Smaakmakers. Van links naar rechts: mevr. Leenders, mevr. Hoppers, mevr. Nicolaes, 
mevr. Westrik, mevr. Brom, mevr. Mordant en mevr. Rutten(†). 
De jongste dame is zesentachtig jaar, de oudste tweeënnegentig. 
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6.1 De maaltijden als agendapunt

Gedeelde smart is halve smart
We vragen de activiteitenbegeleidster of zij bewoners kent die eens met ons willen praten. 
Op een ochtend in juli 2008 komen we in de kapel bijeen. We maken uitvoerig kennis.
Dan komen we aan de praat over wat de dames bezighoudt. Ook op de tweede bijeenkomst 
blijkt de maaltijd weer het onderwerp van gesprek.
‘Wij ouderen hebben niet veel meer dan gezamenlijk gezellig aan een gedekte tafel eten.’
‘Het is een belangrijk deel van ons leven, het eten, echt waar.’
‘Het is het enige moment op de dag dat je gezellig bij elkaar bent. En het eten is dan alles op 
je dag.’
Ik herinner me de mevrouw die, toen ze net was opgenomen, twee weken lang iedere dag 
huilde over het slechte eten. Ze vindt het nog steeds niks, maar ze wist niet dat anderen 
daar ook last van hadden. Dat is een eyeopener.
En dan de dame die elke ochtend een paar sinaasappels uitperst en bacon met ei eet om 
maar voldoende binnen te krijgen, want ze twijfelt over de voedingswaarde van de maal-
tijden.
De dames zeggen na afloop van deze bijeenkomst dat ze het erg fijn vonden om zo eens met 
elkaar te praten. Als we naar aanleiding hiervan voorstellen ‘vergaderingen over het eten’, 
zoals de bewoners dat zelf zeggen, te beleggen, zijn ze enthousiast.

Terwijl de meeste van deze dames duidelijk maken dat zij nooit in een cliënten raad 
zitting zouden willen nemen, dat is veel te belastend, zijn zij wel te porren voor een 
koffiegesprek. We noemen dat ook zo, en spreken bewust niet van een project of 
andere termen die een lading hebben van verantwoordelijkheid. De kennismaking 
is persoonlijk van aard; iedere deelnemer laat iets van zichzelf zien aan de hand van 
een zelfgekozen fotokaartje. Zo ontstaat vanaf het begin een ontmoeting waarin de 
identiteit tot expressie komt. Dit is niet  triviaal. Een verwelkomende, kameraadschap-
pelijke uitwisseling helpt om inclusie te bevorderen (Barnes, 2005). We hebben geen 
vooropgezette agenda en gaan het gesprek open in. Dat om ruimte te geven aan de 
personen, de conversatie, de onderlinge interactie en het samenzijn. Dit is immers, 
zoals we eerder al zagen, een onderbelichte kant van de leefgemeenschap die het ver-
zorgingshuis ook is. De laagdrempelige en weinig verplichtende benadering helpt om 
deze oudere ouderen, die zich duidelijk in een kwetsbare positie begeven, te betrekken 
en te interesseren voor een gezamenlijk participatieproces waarvan we zelf ook nog 
niet weten welke richting dat krijgt. Het enige wat we op dat moment voor ogen heb-
ben  is dat het onderzoek naar participatie niet via een abstract thema zoals participa-
tie, maar via een concreet onderwerp verkend moet worden. Met abstracties kunnen 
mensen zich immers moeilijk verbinden. En dat blijkt ook telkens weer verderop in 
het proces. Metacommunicatie en praten over participatie is ingewikkeld. De dames 
dreigen dan af te haken. Dat geldt niet als we het concreet houden. De maaltijd is een 
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goed onderwerp. Dat spreekt tot de verbeelding. Keer op keer. We merken ook dat de 
dames genieten van een gesprek dat voor hun gevoel ergens over gaat; ze brengen dat 
ook expliciet naar voren. Tijdens de conversaties ontdekken de dames al snel dat wat 
zij hielden voor individuele klachten en subjectieve belangen in feite veel breder leeft. 
Die herkenning onderling biedt in eerste instantie troost. Gedeelde smart is immers 
halve smart. Het besef niet de enige te zijn die ontevreden is over de maaltijden, vormt 
tevens een bevestiging van het eigen oordeelsvermogen. Dat vertrouwen in het eigen 
denken en oordeelsvermogen is duidelijk heel dun, want keer op keer zoeken de dames 
weer bevestiging bij elkaar.
Dit zoeken naar bevestiging is geen onbekend fenomeen. Karen Schipper (2010), nier-
patiënt en onderzoekspartner, schreef hierover een etnodrama; over de onzekerheid of 
jouw subjectieve ervaringskennis een bron van kennis is en ertoe doet en het gebrek 
aan zelfvertrouwen dat je als cliënt kunt hebben. Het hervinden van vertrouwen dat 
je als cliënt een volwaardige gespreks partner kunt zijn, begint dus bij het vertrouwen 
in je eigen oordeelsvermogen. Dat is wat we de ontwikkeling van de intieme stem 
hebben genoemd (Nierse & Abma, 2010). Intiem, omdat deze stem geworteld is in 
de persoonlijke ervaringen en behoeften, en zich ontwikkelt in een face to face re-
latie met anderen. Het gaat om verbintenissen die zich afspelen in de wereld van de 
intimiteit. We zien verder dat het voor het ontwikkelen van een eigen stem nodig is 
dat er een groep is waarin dat stemgeluid weerklank vindt. Herkenning, appreciatie 
en bevestiging zijn de eerste stappen in de ontwikkeling naar zeggenschap. En dat is 
precies wat meneer Coomans als eenling in een groep met  professionals miste. Voorts 
laat dit proces met De Smaakmakers zien dat de kracht hiervan schuilt in de eigen 
keuze voor een leefwereldonderwerp, niet opgelegd van boven en gedreven door de 
systeemwereld zoals de implementatie van zorgleef plannen, maar een onderwerp dat 
zo urgent en betekenisvol is dat je je er vanuit een sterke interne motivatie met elkaar 
voor wilt inzetten.
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6.2 Vertrouwen ontwikkelen

Kritiek is niet chic
Na een paar vergaderingen stapt één van de dames op. Ze heeft er geen vertrouwen in 
dat dit iets zal opleveren: ‘Het is vechten tegen de bierkaai. Alles is toch altijd al van bovenaf 
beslist. Je loopt altijd tegen een muur.’
Teleurstellingen uit het verleden spelen ook anderen parten.
‘Ik heb twee jaar geleden ook al eens schriftelijk mijn beklag gedaan over het eten. Toen heb ik 
geschreven: er is geen dag dat ik met plezier aan tafel kom. Geen antwoord op gekregen.’
‘Ik ben in de cliëntenraad geweest en wij kregen daar ook geen antwoord op.’
‘Hij was van het hotelwezen. Ik zeg:”Meneer dan moet u toch weten hoe het hoort.” Hij zei: 
“Het kan niet.”‘
‘Ja, dat is vaak teleurstellend hoor, echt waar.’
‘Ik ben erover uitgepraat.’

Bij de dames ontstaat twijfel of verandering mogelijk is, want:
‘Zoals we het thuis gewend zijn, krijgen we het nergens.’
‘Smaken verschillen.’
‘Je hebt mensen die smakelijk eten en je hebt mensen die niet smakelijk eten.’
‘Het is onmogelijk om het iedereen naar de zin te doen.’

Het openlijk bespreken van niet onverdeeld positieve ervaringen is niet echt chic, op zijn 
Maastrichts gezegd:
‘Je praat niet over het eten wat je gehad hebt. Begrijpt u mij? Wat ik bedoel?De beleefdheid 
zegt het niet. En dat zei ik nog de vorige keer: ik voel me ordinair, ik heb alleen maar over eten 
gepraat.’

En ja, de organisatie kan er ook niet zoveel aan doen, toch?
‘Dan zitten we weer met de arbeidsuren van het personeel.’
Zelfs het wel en wee van de Nederlandse regering wordt aangehaald door de bewoners, 
waarmee zij ook weer hun eigen wensen op de achtergrond plaatsten:
‘Misschien komt het doordat, als Den Haag de kraan wat dichter draait, dat het daaraan ligt.’

Na een eerste fase waarin de dames ontdekken dat ze een gedeelde zorg hebben, gaan 
zij een fase in waarin ze worstelen met de vraag of hun wens om de maaltijden te ver-
beteren wel legitiem is en kans van slagen heeft. Er is vanuit het verleden wantrouwen 
ontstaan in de organisatie. Men heeft ervaren dat het zich als eenling teweerstellen 
tegen de systeemwereld niet lukt; een leefwereldissue wordt daar niet gehoord, zo 
heeft men ondervonden. Daarnaast blijft de onzekerheid of de eigen opstelling wel 
juist is – immers kritisch zijn is niet gepast –  en of de gewenste veranderingen wel te 
rechtvaardigen zijn. We zien hier dat deze ouderen zich niet opstellen als veeleisende 
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klanten zoals soms voorgesteld in de retoriek van consumentisme (Gilleard & Higgs, 
1998). Enerzijds is er een soort moedeloosheid dat het niet zal lukken, anderzijds is 
er dankbaarheid voor de inzet van vrijwilligers en medewerkers die maakt dat kritiek 
niet wordt uitgesproken (Abbott et al., 2000; Barnes & Bennett, 1998). Deze dames 
 hebben onderlinge deliberatie (ook wel enclave  deliberation genoemd in de politicolo-
gie) nodig om met elkaar uit te vinden of de problemen die men ervaart serieus genoeg 
zijn om er werk van te maken, of er sprake is van een collectief belang, of de verande-
ring op draagvlak kan rekenen bij andere bewoners en of de verandering haalbaar is. 
Merk op dat de dames daarin ook kritisch zijn naar zichzelf. Zij reflecteren openlijk 
op zichzelf en ervaren nog niet voldoende vertrouwen. Daarom blijven de dames zoe-
ken naar herkenning en perspectief. Vragen als ‘wat vindt ù hier dan van? ’, ‘dat vindt 
u toch zeker ook? ’ blijven een standaard onderdeel van de conversatie vormen. De 
groepsdynamiek van de bewoners bestaat voornamelijk uit het aftasten wat men wel 
en niet kan zeggen. De meeste dames zijn erg voorzichtig en behoedzaam. Wanneer 
één van hen dan toch een pittige uitspraak doet, zoekt zij direct naar bevestiging bij 
anderen om zich gesteund te voelen. De dynamiek in dit proces is als een heen-en-weer 
gaan; telkens als er uiting wordt gegeven aan onvrede of kritiek, is er weer de beweging 
terug om met elkaar na te gaan of die uiting wel terecht is, wel gezegd mag worden. 
De dames komen daarmee in een impasse terecht totdat één van hen een actie van 
burgerlijke on gehoorzaamheid tentoonspreidt die weer een nieuwe impuls geeft aan 
de groep.

De dames op stap.

Burgerlijke ongehoorzaamheid
‘Deze week hadden we nasi, zo droog, zò droog, en ik had er een stokje bij met vlees. Nou eerlijk 
gezegd, het was niet te eten, niet te eten. Toen heb ik iemand geroepen. Ik ben zestien jaar hier, 
en dit heb ik nog nooit gezegd, ik zeg: “dit eten betaal ik niet”.’
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Later bij de receptie zei de receptioniste tegen mevrouw dat ze de rekening voor het eten 
had doorgestreept. Hieruit bleek echter dat de boodschap niet helemaal was aangekomen 
en dat heeft mevrouw wel nog duidelijk gemaakt:
‘Nee, het gaat niet om dat doorstrepen, je moet doorgeven dat er dames zijn die niet willen 
betalen voor dat eten. Dat moet je doen, niet gewoon doorstrepen! Daar heb ik mij heel kwaad 
om gemaakt.’
Het gaat in dit voorbeeld duidelijk niet om het geld, maar om de boodschap die mevrouw 
wilde geven: ‘Het gaat om het feit dat ze het eens moeten voelen. Maar je moet erover durven 
te praten.’
Als gevolg van dit verhaal ontstond in het gesprek een heel nieuwe dynamiek waarbij de 
anderen enthousiast werden en op ideeën gebracht bleken om zelf te proberen iets te onder-
nemen wanneer men ontevreden is over het eten.
‘Ik ga dat ook doen hoor, wat u daar zegt! Ik wist niet dat dat mogelijk was, maar dat ga ik 
ook doen!’
Er ontstaat zowaar strijdvaardigheid:
‘Ik hoef geen driegangendiner, dat heb ik niet nodig. Maar gewoon vers eten!’
‘Ik ben geen slokop, daar gaat het niet om, maar ik wil graag iets dat smaakt.’
‘Ik wil geen gelijk, ik wil dat er wat mee gedaan wordt.’

Als eenmaal het vertrouwen is ontstaan dat kritiek mag, volgt een fase waarin de da-
mes telkens opnieuw hun beklag doen. Er treedt herhaling op en er wordt niet gedacht 
in oplossingen. Om dit negativisme te doorbreken, stellen we de dames voor om invul-
ling te geven aan hun agenda met behulp van  creatieve middelen – een collage en het 
maken van foto’s. Bewust proberen we de dames los te weken van het heden met al zijn 
beperkingen en te laten dromen over wat zou kunnen zijn. De creativiteit die dan ont-
staat geeft nieuwe energie aan de groep. We zien zich een omslag voltrekken waarbij 
de dames van een passief of lijdzaam accepteren van externe condities gaan reflecteren 
op hun leefomstandigheden om daar richting aan te geven. De dames geven hun 
belang in een goede maaltijd niet langer uit handen aan professionals, maar  eigenen 
zich dat collectieve belang toe. Er is niet langer sprake van burgerlijke onverschillig-
heid, er ontstaat engagement. Dat engagement vertaalt zich in de keuze voor een eigen 
naam, De Smaakmakers. Vanuit de verbeelding ontstaan ideeën voor verbetering van 
de ambiance en sfeer tijdens de maaltijden, over de samenstelling van het menu en de 
bereiding. Het weer koken op locatie is daarbij de overkoepelende wensdroom.
Agenderingsprocessen in de chronische zorg leren ons dat het ontwikkelen van een 
eigen agenda slechts kan ontstaan als de intieme stem tot een  politieke stem wordt 
ontwikkeld (Nierse & Abma, 2010). De intieme stem is de stem die een weerslag is van 
de expressie van de eigen behoeften. De politieke stem is de expressie van gedeelde be-
langen en behoeften na een proces van herkenning en dialoog binnen de eigen kring. 
Cliëntenparticipatie begint bij het ontwikkelen van een eigen, gedeelde agenda. Met 
het ontwikkelen van die gedeelde agenda ontstaat niet alleen een eigen perspectief, 
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maar treedt ook een proces van bewustwording en herkenning op. Dat maakt dat men 
de oorzaak van de ervaren problemen minder bij zichzelf gaat zoeken en meer in per-
spectief plaatst. Dat biedt ook andere oplossingsrichtingen. Er kan steun gezocht wor-
den bij elkaar, men voelt zich sterker door elkaar. Het persoonlijke wordt politiek. Dit 
alles draagt bij aan de empowerment van mensen. In subjectieve zin ervaart men trots 
en kracht, objectief gezien nemen de ambities en vaardigheden toe om zich staande 
te houden en te onderhandelen met anderen. Dat is de basis om de eigen agenda in te 
brengen in onderhandeling met andere partijen.

6.3 Vanuit eigenaarschap en verantwoordelijkheid onderhandelen

Bewoners in gesprek met de chef-kok
We zijn in de keuken van Campagne, de hoofdlocatie van de Mosae Zorggroep en tevens 
de plaats waar de maaltijden centraal worden bereid en gedistribueerd. Om een grote 
roestvrijstalen tafel staan een aantal bewoners en de chef-kok. De bewoners steunen op 
hun wandelstok, rollator of op de tafel, en staan allemaal naar de chef-kok toe gebogen om 
hem en elkaar goed te kunnen verstaan.
Een bewoonster neemt het voortouw en stelt de vraag die duidelijk al lange tijd op haar 
lippen lag:
‘Dat draadjesvlees, dat is altijd zo taai! Hoe komt dat toch? Kunt u daar niks aan doen?’
De chef-kok reageert begripvol: ‘Ja, draadjesvlees is soms lastig om te kauwen, vooral voor 
mensen die een kunstgebit hebben, die klachten hoor ik wel vaker.’
Maar dat blijkt toch niet helemaal te zijn wat deze bewoonster bedoelt: ‘Nou, ik heb geen 
kunstgebit, gewoon mijn eigen tanden. En daar krijg ik het draadjesvlees nauwelijks mee door!’
Een andere bewoonster die het gesprek meekrijgt beaamt dit, zij heeft ook gewoon haar 
eigen tanden nog en heeft ook altijd grote moeite met het draadjesvlees. Door deze aan-
maningen over de taaiheid van het vlees, komt de chef-kok tot de uitleg over de bereiding 
van het vlees en er ontspint zich een gesprek tussen de chef-kok en de bewoners over het 
kwaliteitsverlies van het eten door het vervoer naar Sint Gerlachus.

Om de droom van koken op locatie verder te verkennen brengen De Smaakmakers 
een bezoek aan de centrale keuken. Dit uitstapje vormt een bevestiging en onderbou-
wing van hun stelling dat het eten smakelijker is wanneer het op de eigen locatie bereid 
wordt. Door mee te eten op Campagne, hebben zij hun ervaringskennis uitgebreid: zij 
hebben zelf ervaren hoe het eten smaakt wanneer het ter plekke bereid is en hierdoor 
voelen zij zich nog meer gesterkt om te pleiten voor een eigen keuken op Sint  Gerlachus. 
Bovendien merkten zij hoe een aantrekkelijke presentatie van de maaltijden en het ge-
zamenlijk in een gezellige groep eten er toe bijdraagt dat men met smaak eet. Opval-
lend was de open houding van de chef-kok. Hij was bereid om  bewoners l etterlijk en 
figuurlijk een kijkje in zijn keuken te bieden. Hoewel hij wist dat deze bewoners niet 
tevreden waren over de maaltijden die onder zijn  verantwoordelijkheid werden bereid, 
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nam hij geen verdedigende houding aan. Openheid en onderling vertrouwen zijn be-
langrijke waarden in een dialoog (Gadamer, 1960; Abma &  Widdershoven, 2006, 
Widdershoven et al. 2009), en de dialoog tussen de chef-kok en de bewoners liet zien 
dat zij op een open en gelijkwaardige manier met elkaar communiceerden. Dat de 
kok zich open opstelde was mogelijk het gevolg van het directe contact met de dames. 
Waarschijnlijk ervoer hij dat de dames een nadrukkelijk appél op hem deden; zo oog 
in oog met de dames kon hij zich iets bij hun frustratie voorstellen. Klachten raakten 
opeens concreet en be lichaamd. De dames namen ook geen blad voor de mond en 
geen genoegen met gemakkelijke antwoorden. Dit was tevens te danken aan het zelf-
vertrouwen dat zij ontwikkeld hadden waardoor zij mondig genoeg waren om het ge-
sprek met de chef-kok aan te gaan en zich niet met een kluitje in het riet lieten sturen.

Collage van de Smaakmakers.
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Uit de fototentoonstelling van de Smaakmakers.

Hiermee treedt een volgende fase in. De dames gaan gesprekken aan met anderen, zo-
als medewerkers, keukenpersoneel, cliëntenraad, leidinggevenden en locatiemanager 
en andere bewoners. De eerder gemaakte collage en foto’s vormen hiervoor de input. 
Tijdens een grote happening waar alle betrokken partijen aan deelnemen, neemt één 
van de allochtone vrouwelijke bedienden in de keuken het voor de dames op. Ook zij 
wil dolgraag veranderingen doorvoeren. Ze zegt: ‘Ja, dat is waar wij het ook vaker over 
hebben, dat de combinatie [van verschillende onderdelen van het menu] niet altijd even 
goed is (…) Wij zijn het helemaal eens met de bewoners. Als zij gelukkig zijn, zijn wij 
het ook.’ Eerder voelde zij zich onmachtig om iets te verbeteren gegeven haar onderge-
schikte positie in de organisatie en de regels die er zijn. Nu ervaren bewoners dat niet 
alleen zij kwetsbaar zijn, maar de medewerker ook. En omgekeerd zien beide waar zij 
elkaar kunnen versterken in hun kracht. Ik heb dit eerder geduid als een proces van 
relationele empowerment. Door het uitwisselen van verschillende perspectieven wordt 
een wederzijds leerproces op gang gebracht waarbij allen zich open opstellen en rede-
neren vanuit een gezamenlijk doel. Uiteindelijk leidt dit tot het herinrichten van de 
keuken op locatie, het aannemen van een kok waarbij De Smaakmakers in de sollici-
tatiecommissie zitting hebben en meer variatie in het menu. Ook is er meer aandacht 
voor de ambiance en sfeer. 
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De keuken op locatie weer operationeel.

Onder De Smaakmakers is er een gevoel van trots en eigenwaarde dat dit is gereali-
seerd en hun vaardigheden en sociale contacten zijn uitgebreid (vergelijk Barnes & 
Bennett, 1998). De professionals hebben een positief beeld overgehouden aan de acties 
van de dames. En de onderlinge communicatie en dialoog tussen bewoners en profes-
sionals is verbeterd. Of dit ook zal leiden tot een betere voedingstoestand van bewo-
ners valt te bezien. In de literatuur wordt inmiddels wel de link gelegd tussen gezellig-
heid, lekker eten en gezondheid (Nijs et al., 2004). Het proces met De Smaakmakers 
illustreert dat zeggenschap niet impliceert dat de eigen agenda leidend wordt. Dat 
zou een omkering zijn waarbij de cliëntenagenda de professionele agenda vervangt, 
hetgeen zou betekenen dat professionele kennis slechts een afgeleide is. Participatie is 
vanuit een dialoogbenadering te zien als het gezamenlijk creëren van agenda’s, kennis 
en acties. Dan treedt integratie en verrijking op en dienen zich nieuwe perspectieven 
aan die niet herleidbaar zijn tot de afzonderlijke standpunten en posities. De facilitatie 
van zo’n dialoog door een onafhankelijke derde is daarbij essentieel (Abma & Broerse, 
2007, 2010; Barnes, 2005). 

Blikken we terug op de wijze waarop cliëntenraden functioneren en meneer  Coomans 
in het Verbeterteam dan zien we verschillen en overeenkomsten met De Smaak makers. 
De raden en oudere als adviseur emanciperen zich ten opzichte van een systeem wereld, 
teneinde leefwereldissues geagendeerd te krijgen. Er is sprake van strijd die dreigt door 
te schieten in een omkering van machtsverhoudingen. Ik heb laten zien dat de ma-
nifestatie en het strategische gedrag van cliënten hier begrepen moeten worden in de 
context van de frictie tussen leef- en systeemwereld. Als cliënten geen gehoor vinden 
en zich niet serieus genomen voelen, dan is de enige manier om hiervoor aandacht te 
vragen strategisch manoeuvreren. De eigen belangen worden dan vertaald in termen 
van macht en geld en verliezen hun symbolische waarde. We hebben gezien dat deze 
situatie is te doorbreken door een communicatief proces op gang te brengen waarbij 
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alle partijen onder leiding van een onafhankelijke facilitator reflecteren op de samen-
werking en vanuit een gedeeld belang en doel de relaties opnieuw vorm te geven. 
De Smaakmakers startten vanuit een leefwereldagenda en persoonlijke relaties waarin 
identiteit en solidariteit centrale waarden waren. Hier werd geen emancipatiepoli-
tiek maar een leven politiek bedreven. Dat wil zeggen dat bewoners eerst vertrouwen 
in zichzelf en elkaar ontwikkelden, en vervolgens hun intieme stem vertaalden naar 
een politieke stem en van daaruit in gesprek gingen met andere partijen, die op hun 
beurt ook vanuit een reflexieve, positieve en open houding bewoners tegemoet traden. 
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Bron: Vivianne Baur.
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Zij kunnen vanaf de start met elkaar een stijl van communicatie ontwikkelen die 
wel ruimte laat voor de erkenning van personen, gastvrijheid, verbeelding en verha-
len (Barnes, 2005) en van daaruit de brug slaan naar professionals. De wijze waarop 
dialoog plaatsvindt, heeft dus gevolgen voor de uitkomsten in termen van creatieve 
ideeën en manieren van denken, en bepaalt ook wie kan deelnemen. Zolang het sy-
steem de dialoog bepaalt zal er geen sprake zijn van een level playing field. Juist door 
het inbrengen van een rationaliteit en argumenten vanuit de leefwereld kunnen ver-
schuivingen optreden in de rationaliteit en argumentatie van alle partijen. Door de 
dialoog gaan systeem en leefwereld zich op een andere wijze ten opzichte van elkaar 
verhouden. Daar ligt de uitdaging na een proces van strijd en emancipatie. Net als de 
heer Stappers probeert om tot zelf actualisatie te komen door activiteiten en initiatie-
ven te ontplooien die passen binnen zijn levens geschiedenis en identiteit, zo kunnen 
de identiteit en waarden van allen – bewoners en professionals – tot expressie komen. 
Dan kunnen allen zich ontworstelen aan een systeem waarbij zij elkaar gevangen hou-
den en op bloeien. Dat is wat ik noem EMFLOWERMENT.

Zonder titel, Merel Visse.
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7 De leeropdracht

7.1 Ambities

De doelstelling van de leerstoel is een bijdrage te leveren aan de gewenste versnelling 
en intensivering van het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van ouderen(zorg). 
In aanvulling op de professionele perspectieven (medisch, technologisch, verpleeg-
kundig, epidemiologisch, gerontologisch, socio logisch) wordt expliciet gefocust op het 
perspectief van cliënten en het thema cliëntenparticipatie.
Onderliggende visie is dat ouderen, op basis van reflectie op hun ervaringen met het 
ouder worden en de zorg, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid ontwikkelen en 
dat deze kennis en deskundigheid uniek en relevant is. Ouderen en oudere bewoners 
zullen hun eigen kennisvragen hebben, specifieke thema’s en onderwerpen agenderen 
en vanuit hun referentie kader komen tot een eigenstandige waardering en evaluatie 
van praktijken. Participatie betekent dat het perspectief van ouderen mede richting-
gevend wordt in zorginnovaties en beleid en dat ouderen hierin een stem krijgen. Niet 
door hun perspectief leidend te maken, maar door een dialoog en integratie van per-
spectieven, hetgeen kan leiden tot een versmelting en verrijking van horizonnen. De 
articulatie en integratie van het ouderenperspectief vereist specifieke aandacht daar het 
huidige systeem hier nog onvoldoende op is gericht en professionals nog onvoldoende 
kennis hebben van de wijze waarop zij de autonomie en participatie van ouderen in 
brede zin kunnen stimu leren. Bovendien creëren ontwikkelingen richting toenemen-
de bezuinigingen en verzakelijking in de zorg (efficiëntie, standaardisering) nieuwe 
spannings velden en vragen ze om een tegenwicht.
Dit impliceert de missie om via onderzoek, deskundigheidsbevordering en goede prak-
tijken te werken aan de versterking van de positie van ouderen en oudere bewoners en 
hun participatie in diverse besluitvormingsprocessen. De leerstoel zal zich daarbij de 
komende jaren richten op twee kernthema’s, namelijk autonomie en participatie. Meer 
in het bijzonder wordt beoogd om inzichten te ontwikkelen over de autonomie en 
regie voering van ouderen in de zorg en de participatie en medezeggenschap van oude-
ren in kwaliteit, beleidsvorming en wetenschappelijk onderzoek. Speciale aandacht zal 
uitgaan naar allochtone vijfenzestigplussers en kwetsbare ouderen (multimorbiditeit, 
dementie). Immers, cliëntenparticipatie kan niet slechts worden overgelaten aan een 
kleine groep mondige ouderen. Deze mondige ouderen spelen echter wel een belang-
rijke rol om het stigma dat er nog steeds rust op ouderen te doorbreken.
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De gangbare gedachte is dat maatschappelijke participatie en bemoeienis met beleid, 
kwaliteit en wetenschap van ouderen niet te verwachten valt (van wege gerichtheid op 
verleden, traagheid, verminderde concentratie enzovoort). Wanneer mondige ouderen 
toch deelnemen aan besluitvormingsprocessen, wordt dit stigma weersproken. Zo is 
de inbreng van mondige ouderen ook voor de achterban van belang. Om ook ouderen 
die niet vooraan staan maar wel hun stem willen laten horen te betrekken, zal gezocht 
worden naar handvatten voor enabling environments. Creativiteit is daarbij van groot 
belang om voorbij de geijkte vormen van participatie (cliëntenraden, zitting in advies-
commissies) te komen, en ‘tokenisme’ te voorkomen. Vanuit een onderkenning van de 
marginalisering en stigmatisering van ouderen in de samenleving en de asym metrie 
tussen professionals en cliënten/bewoners zal de participatie van ouderen ook altijd 
een dialoog inhouden over machtsverhoudingen. Dit is geen gemakkelijke opgave, 
daar dit alle partijen raakt. Empowerment is in dat opzicht een relationeel leerproces.

7.2 Taakstelling

Beoogd wordt dat in 2015 het volgende is bereikt op het terrein waarop de leerstoel 
betrekking heeft, te weten cliëntenparticipatie in de ouderenzorg:
1) een continue werving in de tweede en derde geldstroom, met vier-vijf fte promo-

vendi; vijf promoties afgerond;
2) minimaal vijfentwintig artikelen in internationale (S)SCI tijdschriften gepubli-

ceerd of geaccepteerd;
3) gezamenlijke projecten met onderzoekers binnen de afdeling Metamedica en 

VUmc zwaartepunten, in het bijzonder extra- en transmuraal onderzoek;
4) kernactiviteiten hebben hun weerslag in het onderwijs;samenwerkingsverbanden 

met zorginstellingen in Nederland verder uitgebreid met twee of drie academische 
werkplaatsen;implementatie en verspreiding kennis in samenwerking met Vilans;

5) cliëntenparticipatie is stevig verankerd in de Mosae Zorggroep en twee andere aca-
demische werkplaatsen;een pool van ouderen die kunnen op treden als research-
partners in wetenschappelijk onderzoek.

7.3 Onderzoek

Onderzoek op het terrein van de ouderenzorg en patiëntenparticipatie dat reeds van-
uit de afdeling Metamedica is ontwikkeld zal verder worden versterkt. De leerstoel 
zal kiezen voor een benadering waarbij participatie van bewoners niet primair wordt 
opgevat als een verschuiving van contrôle van de ene naar de andere partij (Arnsteins 
model/participatieladder), maar als een dialoog tussen partijen. Het begrip autonomie 
wordt eveneens vanuit een relationele benadering ingevuld. Autonomie verwijst dan 
niet slechts naar zelfredzaamheid of zelfbeschikking zoals gebruikelijk in de principe- 
of regelethiek, maar naar het continueren van het leven overeenkomstig de waarden 
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en identiteit van de persoon in kwestie. Erkenning van kwetsbaarheid en actieve steun 
en zorg vanuit de omgeving staan centraal. Wetenschappelijk gezien wordt daartoe 
aansluiting gezocht bij de hermeneutische- en dialogische ethiek, maar ook de zorg-
ethiek biedt hiertoe relevante aanknopingspunten. De interactie en dialoog tussen 
partijen zijn daarbij niet alleen object van studie; via een interactieve, responsieve 
onderzoeksbenadering worden een zoek- en leerproces en dialoog gefaciliteerd, zodat 
het persoonlijke en wederzijdse begrip alsook de kracht en capaciteit om actie te on-
dernemen toeneemt als voertuig voor praktijkverbeteringen. Vanuit deze visie zullen 
een aantal kernthema’s gericht worden onderzocht:
1)	 Autonomie en dialoog in zorg: Onderzoek wijst uit dat institutionalisering deperso-

naliserende effecten heeft en dat een opname de passiviteit stimuleert. Ofschoon 
medewerkers zeggen de autonomie te bevorderen, er varen ouderen dit niet altijd als 
zodanig. Misverstanden hangen onder meer samen met de invulling van het begrip 
autonomie; als de staf auto nomie louter interpreteert in termen van onafhanke-
lijkheid en zelfredzaamheid, wordt voorbijgegaan aan de behoefte van ouderen 
aan persoonlijke erkenning, aandacht, zorg en ondersteuning. Belangrijke vragen 
zijn hoe betrokkenen autonomie invullen, hoe de afstemming van normatieve ver-
wachtingen verloopt en de verdeling van verantwoordelijkheden ondersteund kan 
worden.

2)	 Beleidsparticipatie: Traditionele vormen van participatie die zijn gestoeld op de 
principes van representatieve democratie worden als beperkend er varen. Er is be-
hoefte aan goede voorbeelden van dialooggestuurde beleids participatie uitgaande 
van participatieve democratie. Vragen hierbij zijn hoe bewoners zijn te stimuleren 
om hun problemen te agenderen, hoe de organisatie deze problemen beter kan 
signaleren en omzetten in beleidsthema’s en vervolgens met bewoners kan uitwer-
ken om te komen tot praktijkverbeteringen. Onderzoek kan inzicht geven in deze 
dynamiek en beschrijven hoe deze processen het beste gekanaliseerd kunnen wor-
den zodat alle partijen erbij winnen, in de vorm van een wederzijds leerproces en 
relationele empowerment.

Andere thema’s die daarnaast zijdelings opgepakt kunnen worden betreffen:
3)	 Participatie in kwaliteit en zorginnovaties: Als onderdeel van het Nationaal Pro-

gramma Ouderen (NPO) worden  momenteel in de acht Universitair Medische 
Centra (UMC)  regio’s en in de periferie gewerkt aan de screening en vroegsignale-
ring van kwetsbaarheid en optimalisering van de continuïteit van zorg in de keten. 
Belangrijke vragen hierbij zijn hoe dit bijdraagt aan de regierol van ouderen en het 
perspectief van ouderen geïntegreerd kan worden in deze ontwikkeling. Verge-
lijkbare projecten in  Engeland met gebruikerpanels en burgerforums van ouderen 
kunnen hiervoor een inspiratie vormen (Barnes, 2005).

4)	 Zorg voor allochtone vijfenzestigplussers: De culturele diversiteit is groot en neemt 
nog steeds toe in landen zoals Nederland. Dit is zeker ook het geval in de regio 
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Amsterdam en aan het VUmc. Belangrijke vragen rond inter culturaliteit zijn onder 
meer of en hoe verzorgings- en verpleeghuizen zich qua inrichting en werkwijze 
moeten aanpassen aan andere culturele gewoonten en religieuze tradities van be-
woners en welke eisen dit stelt aan de inter culturele competenties van medewer-
kers.

Via academische werkplaatsen kunnen deze thema’s en onderzoekvragen opgepakt 
worden en best practices ontwikkeld worden. De werkplaats binnen de Mosae Zorg-
groep in Limburg zal daartoe gecontinueerd worden en binnen de Randstad wordt 
gezocht naar twee aanvullende werkplaatsen. Het wetenschappelijk onderzoek binnen 
de leerstoel zal ouderen niet slechts als object van studie hebben, maar samen met 
ouderen plaatsvinden. Er zal binnen diverse projecten worden bekeken of en hoe oude-
ren te betrekken zijn als  adviseur en onderzoekspartners in onderzoek. Hiertoe wordt 
aansluiting gezocht bij relevante literatuur over patiëntenparticipatie, empowerment, 
actieonderzoek en participatieve en interactieve onderzoeksmethoden.

7.4 Onderwijs

Meer dan nu het geval is, zal binnen de cursussen waar de afdeling reeds bij betrokken 
is gerichte aandacht worden gegeven aan het perspectief van ouderen en bewoners en 
cliëntenparticipatie in zorg, kwaliteit, beleid en onderzoek. Dit mede in het licht van 
belangrijke maatschappelijke (zorg)ontwikkelingen: toenemende vergrijzing en een 
groeiende groep allochtone vijfenzestigplussers, behoefte aan regie en zeggenschap bij 
ouderen, veranderingen in de medezeggenschap en gewenste zorginnovaties om vraag 
en aanbod beter af te stemmen. Verkend wordt of aansluiting gevonden kan worden 
bij de specialisaties ouderengeneeskunde en huisartsgeneeskunde. Voorts kan gedacht 
worden aan de mogelijkheden hieronder opgesomd:
• Wetenschappelijk Focus Onderwijs: Als onderdeel van de bachelor Geneeskunde 

wordt Wetenschappelijk Focus Onderwijs gegeven. In het kader van het Focus 
Medische Humaniora wordt het accent gelegd op ouderenzorg. Er kan desgewenst 
specifiek aandacht worden besteed aan cliënt participatie.

• Kwalitatief leeronderzoek bachelor Geneeskunde: Bachelorstudenten Geneeskunde 
krijgen de basisbeginselen van kwalitatief onderzoek gedoceerd via twee practica 
en een leeronderzoek. De wijze waarop binnen de leerstoel gestalte wordt gegeven 
aan interactief, praktijkgeoriënteerd onderzoek kan dienen als voorbeeld voor stu-
denten. Onderzoek naar cliëntenparticipatie kan dienen als casus.

• Onderwijs in kwalitatief onderzoek voor promovendi: Binnen EMGO+ en in de 
onderzoeksschool CaRe is behoefte aan meer gestructureerd onderwijs voor pro-
movendi in kwalitatieve (mixed methods) onderzoeksmethoden. De leerstoel kan 
hierin een voortrekkersrol vervullen.
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• PhD begeleiding: Jaarlijks stromen er nieuwe kandidaten voor promotie onderzoek 
binnen in de afdeling. Zij zijn ingebed in de onderzoeksgroep en worden van daar-
uit begeleid.

7.5 Dienstverlening

In het kader van de academisering van de ouderenzorg is op 1 mei 2008 een formele 
samenwerking met de Mosae Zorggroep in Maastricht gestart. Mosae is een relatief 
kleinschalige, platte organisatie (circa achthonderd mede werkers), met een ‘moeder’- 
organisatie (Mosae) en meerdere locaties met een eigen profiel dat herkenbaar is voor 
cliënten/bewoners en mede werkers. Mosae biedt een breed pakket van zorgvoorzie-
ningen, van thuiszorg en  lichtere  verzorgingshuiszorg tot zwaardere verpleeghuiszorg 
en een gespecialiseerde voorziening voor slechtziende en blinde ouderen.
De samenwerking omvat kleinschalige, innovatieve onderzoeksprojecten en onder-
wijsactiviteiten op het terrein van de participatie van oudere bewoners in de zorg, 
beleid en medezeggenschap van de Mosae Zorggroep. Vanaf de start van de samen-
werking is een promovendus aangesteld en deze heeft sindsdien onder begeleiding van 
de afdeling onderzoek verricht op één van de locaties van de Mosae Zorggroep (Sint 
Gerlachus). Er is op deze locatie een tweetal deelstudies uitgevoerd. Eén had betrek-
king op de begeleiding en evaluatie van de participatie van een bewoner als adviseur 
in een Zorg voor Beter team (ondersteund door Vilans). De tweede deelstudie betrof 
de ontwikkeling en evaluatie van activiteiten door een groep oudere bewoners die op 
eigen initiatief heeft geprobeerd de maaltijdvoorziening op de locatie te op timaliseren. 
De deelstudies bieden een goed zicht op de verschillende graden van participatie (advi-
seren versus zelf beslissen) en de randvoorwaarden voor succesvolle participatie. Vanaf 
1 februari 2010 is het promotietraject voortgezet op een andere locatie ( Scharwyerveld). 
Dit project richt zich wederom op de democratische participatie van ouderen rondom 
een zelf gekozen onderwerp, dit maal is dat het pesten en territorium gedrag in publieke 
ruimtes. Op grond van de opgedane inzichten binnen Mosae Zorggroep is in middels 
een toolkit ontwikkeld voor cliëntenparticipatie. Deze toolkit omvat een stappenplan 
met actie- en aandachtspunten die andere instellingen kunnen helpen om vorm te 
geven aan participatie. Om cliëntenparticipatie in ouderen zorginstellingen te veranke-
ren, willen wij een lerend netwerk op richten van drie tot vijf ouderenzorgorganisaties 
die naast Mosae Zorggroep als academische werkplaatsen gaan functioneren voor dit 
specifieke onderwerp. We zijn hiertoe in gesprek met Mariette Keijser van Sevragram 
in Heerlen, Tinie Kardol directeur van Vughterstede in Vught, Saskia van der Lyke 
van De Brug in Driebergen en omstreken en Carolien Nijhuis van Humanitashuis De 
Steenplaat, op Rotterdam Zuid. Al deze mensen en organisaties hebben hun commit-
ment uitsproken om te participeren in dit project. Naar een huis in de regio Amster-
dam wordt nog gezocht.
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De academische werkplaatsen zijn verspreid over het land en kenmerken zich door:
• wens voorloper te zijn als het gaat om cliëntparticipatie;
• commitment om te investeren in cliëntenparticipatie (creativiteit, menskracht en 

middelen) gedurende langere tijd (twee à drie jaar);
• project en projectleider aanstellen om te starten;
• bereidheid om kennis te delen en te leren van elkaars ervaringen.

Verankering van cliëntenparticipatie in de ouderenzorg impliceert een systeemtransi-
tie waarbij de cultuur (denken), de structuur (organisatie) en de werkroutines (doen) 
veranderen. Door de uitwisseling van leerervaringen en wetenschappelijke inzichten 
kunnen instellingen van elkaar leren. Dit kan een extra stimulans betekenen om am-
bities om de participatie van cliënten te vergroten in de praktijk te verankeren.

Uit de knop komen, Merel Visse.
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8 Slot

In de voorgaande hoofdstukken stonden de autonomie en democratische participatie 
van ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen centraal. Ik heb laten zien dat als we de 
regierol en zeggenschap van ouderen willen versterken vanuit de gedachte van relatio-
nele autonomie en relationele empowerment het volgende van belang is:

Versterking van autonomie begint niet bij de vraag wat iemand wil zoals vraagsturing 
propageert, maar bij de vraag wie iemand is. De identiteit en waarden van de oudere 
bewoners zijn richtinggevend in zorg. De familie en naasten kunnen een belangrijke 
rol spelen bij het begrijpen van de persoon en diens levensverhaal. Verzorgers benade-
ren de familie als bondgenoten.

Versterking van de autonomie betekent niet dat zorgverleners zorg verlenen met de 
handen op de rug en zo veel mogelijk overlaten aan de bewoner. Zelfredzaamheid is 
een groot goed, maar moet niet ten koste van alles worden nagestreefd. Soms hebben 
we de praktische en morele steun van anderen nodig om onze identiteit en waarden te 
behouden. Inmenging in de auto nomie kan, mits deze plaatsvindt vanuit vertrouwen, 
betrokkenheid en zorg, een versterking betekenen van iemands autonomie en waar-
digheid.

De oudere zeggenschap geven begint bij luisteren, maar vraagt meer dan een louter 
empathische opstelling. De oudere weet zich pas erkend als conversatiepartner indien 
we een dialogische opstelling aannemen. Dit betekent dat we actief nagaan wat de 
persoon ons te zeggen heeft en wat dit betekent voor de interactie en relatie met die 
persoon. Reflectie op het eigen handelen is daar onlosmakelijk mee verbonden.

Versterking van de praktische participatie begint met het verwelkomen en ondersteu-
nen van initiatieven van oudere bewoners, ook al betekenen deze een inbreuk op de 
routines en gewoonten van de zorgverlening. Niet alleen verzorgenden maar ook an-
dere bewoners vragen hierbij ondersteuning omdat de institutionele setting hospitali-
satie in de hand werkt.

Vraaggestuurde zorg is geënt op een individualistische mensvisie en ontkent de inter-
acties en relaties die bewoners opbouwen in de gemeenschap van het verzorgings- of 
verpleeghuis. Er is meer gerichte aandacht nodig voor zowel de negatieve als de po-
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sitieve interacties tussen bewoners onderling. Ver sterking van de onderlinge relaties 
bevordert het welzijn. Het binnenhalen van de  familie en buitenwereld heeft hierop 
eveneens een stimulerende werking.

De collectieve democratische participatie van ouderen is wettelijk geregeld in de Wmcz. 
Deze regeling betekent echter niet dat participatie in de vorm van actief partner schap 
ook functioneert in de praktijk. De samenwerking tussen cliëntenraden en bestuur is 
spanningsvol doordat de waarden van de systeemwereld die van de leefwereld over-
heersen. Raden voelen zich daardoor vaak overmeesterd door de bestuurlijke drukte. 
Het bestuur ervaart te  weinig meerwaarde in de samenwerking. Dit alles leidt dikwijls 
tot een strijd en emancipatie politiek van oppositie.

Het overleg tussen cliëntenraden en bestuur kan een positieve impuls krijgen wanneer 
de raden meer agendabepalend worden. De spanning tussen systeem- en leefwereld 
kan door het aannemen van een proactieve rol en positieve inzet van macht verminde-
ren. Raden en bestuur kunnen elkaars bondgenoten worden vanuit een onderkenning 
van een gedeeld belang in het bevorderen van het welzijn van oudere bewoners.

De collectieve participatie in de vorm van cliëntenraden is gestoeld op het principe 
van de representatieve democratie. Deze kent in een postmoderne samenleving waarin 
ouderen meer dan ooit van elkaar verschillen haar be perkingen. In aanvulling hierop 
wordt gezocht naar meer participatieve vormen van democratie waarbij bewoners op 
een issue tijdelijk elkaars bondgenoten zijn.

Participatieve vormen van democratie kunnen bottom-up groeien indien bewoners 
elkaar opzoeken en bij elkaar steun vinden. Persoonlijke zorgen kunnen zich dan ver-
talen in een politieke stem en agenda. Het vertrouwen in het eigen oordeel, in elkaar 
en de kans op succes ontwikkelen zich in de vertrouwdheid en veiligheid van de eigen 
kleine kring. Reflectie maakt onderdeel uit van de empowerment, en zal minder leiden 
tot een strijdmodel zoals bij de cliëntenraden.

Het wetenschappelijke onderzoek naar ouderen en ouderenzorg staat nog in de kin-
derschoenen. Tot op heden is dit onderzoek programmatisch bepaald door de agenda 
van onderzoekers en een demografische en gezondheids wetenschappelijke benadering. 
Onderzoek naar de autonomie en participatie van ouderen kan complementair zijn 
door de stem en agenda van ouderen een prominentere plaats te geven in wetenschap-
pelijk onderzoek en systematischer te verkennen wat goed ouder worden en goede zorg 
betekent vanuit het perspectief van ouderen.

Onderzoek naar de autonomie en participatie van ouderen krijgt een nieuwe wending 
indien het niet louter descriptief en verklarend van aard is, maar het via responsief 
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actieonderzoek direct bijdraagt aan de praktijk door samen met ouderen als actieve 
onderzoekspartners te zoeken naar verbeteringen. In transdisciplinaire teams kunnen 
onderzoekers een brug slaan tussen professionele en ervaringskennis.

Er ligt een mooie uitdaging te wachten voor zowel beleidmakers, managers, onder-
zoekers, verzorgenden, familie en ouderen. Laten we in gezamenlijkheid proberen om 
ouderen een volwaardige plek en stem te geven, zodat de droom van Simone de Beau-
voir – een samenleving met actieve, gepassioneerde ouderen met een zinvol bestaan – 
bewaarheid kan worden.
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