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Hoofdstuk 1 

EMPOWERMENT EN DE JEUGDZORG 

1.1 Inleiding 
In de Angelsaksische literatuur is empowerment - zowel in de harde als de zachte sector - een inge
burgerd begrip. Empowerment wordt daar omschreven als het sterker maken van individuen ter ver
groting van de controle over hun eigen leven. Het begrip is inmiddels ook overgewaaid naar andere 
Westerse landen. Dit wekt de indruk dat er overeenstemming over de betekenis van de term bestaat. 
Literatuuronderzoek wijst echter uit dat dat niet het geval is. Er bestaan grote verschillen tussen au
teurs met betrekking tot het object waarop men zich bij empowerment richt en het doel dat men daarbij 
voor ogen heeft. Deze verschillen leiden op hun beurt tot verschillen in operationalisatie van het begrip 
voor de praktijk. 

In dit hoofdstuk worden vanuit de literatuur de verschillende opvattingen over de betekenis van het 
begrip empowerment geïnventariseerd. Eerst wordt ingegaan op de oorsprong van het begrip em
powerment. Vervolgens wordt de term verduidelijkt aan de hand van verschillende definities die in de 
literatuur voorkomen. Daarna wordt geïnventariseerd hoe empowerment vanuit verschillende niveaus 
en perspectieven omschreven wordt. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de betekenis van em
powerment voor de jeugdzorg. Daarin staat de vraag centraal wat de betekenis van empowerment is 
voor de jeugdzorg, en meer specifiek, wat de implicaties van empowerment zijn voor de attitude van 
de beroepskracht. 

1.2 De oorsprong van de term empowerment. 
In de literatuur is men het erover eens dat de empowerment-ideologie haar oorsprong heeft in de Ve
renigde Staten. Men verschilt echter van mening over het tijdsgewricht waarin haar wortels gesitueerd 
moeten worden. 

Veel auteurs, vooral vanuit de hoek van de 'community psychology' en de 'community organization' 
waaronder Rappaport (1981) en Kieffer (1984) verklaren het ontstaan van de empowerment-ideologie 
tegen de achtergrond van 'the civil rights movements'. Deze bewegingen voor burgerrechten vonden 
eind jaren vijftig - begin jaren zestig van de twintigste eeuw plaats in de Verenigde Staten. Burgers gin
gen zich toen massaal verzetten tegen de paternalistische inslag van het overheidsbeleid en de socia
le en economische misstanden die zich - vooral in de grote steden - in de Verenigde Staten afspeel
den. 

Jacobs (2001) verwijst ook naar de vrouwenbeweging waarin empowerment omstreeks 1960 een 
centraal onderwerp werd. Zij verklaart de opkomst van het begrip uit de toenemende aandacht die 
men in de vijftiger jaren in de sociale wetenschappen had voor het verschijnsel van machteloosheid en 
daarmee verwante verschijnselen zoals aangeleerde hulpeloosheid, vervreemding en geïnternaliseer
de onderdrukking. 

Andere auteurs situeren de wortels van de empowerment-ideologie veel verder terug in de tijd. 
Weissbourd (1987) en Kaplan en Girard (1994) brengen haar ontstaan in verband met de ontwikkeling 
van het maatschappelijk werk aan het eind van de 19e eeuw in de Verenigde Staten. Daarbij refereren 
zij aan een specifiek onderdeel van het maatschappelijk werk, namelijk dat van de 'settlement-houses'. 
In deze huizen werden maatschappelijk kwetsbare bevolkingsgroepen geholpen bij het vinden van 
oplossingen voor hun sociale en individuele problemen. De hulp was gericht op herstel en versterking 
van de draagkracht van individuen. Daarbij werden ze aangemoedigd om zelf actie te ondernemen 
met het oog op verbetering van hun levensstandaard en hun omgeving. 

Hess (1984) gaat nog verder terug in de tijd en gaat er van uit dat het beginsel van empowerment 
terugvoert naar ruim twee honderd jaar geleden, toen in zijn bewoordingen Thomas Jefferson (1743-
1826) streed voor 'the empowerment of a people'. Jefferson, een belangrijk Amerikaans staatsman en 
later filosoof, bekommerde zich in de functie van vice-president en daarna als president om de indivi
duele rechten van de burgers afzonderlijk en voor de onafhankelijkheid van de Britse koloniën. 
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Hij was een van de belangrijkste opstellers van The Declaration of Independence' waarmee in 1776 
de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van Amerika werd erkend. Deze onafhankelijkheids
verklaring kan beschouwd worden als de basis voor de op democratische principes gebaseerde Ame
rikaanse politiek. Ook Swift (1984) zoekt de wortels van de empowerment-ideologie in de politieke 
grondslagen van de Verenigde Staten. "The concept of democracy and its embodiement in our political 
institutions are based on the principle of empowering citizens to participate in decisions affecting their 
welfare" (p. 13). Zij wijst er echter op dat de Amerikaanse overheid in de 20e eeuw minder ruimte bood 
voor de empowerment-ideologie, omdat ze paternalistisch was ingesteld. "Paternalism has shaped 
both our government's attempts to provide assistance to other countries and our efforts to help those in 
needs within our borders". Rappaport (1981) voegt daaraan toe dat de overheid tussen 1900 en 1965 
het biologische model van de verzorgende ouder vertaalde in programma's voor sociale actie De voor
naamste rationale daartoe was het geloof in de staat als ouder, niet alleen als metafoor, maar letterlijk 
Men gaf zich bij de ontwikkeling van het apparaat voor sociale dienstverlening weinig rekenschap van 
de burgerrechten van de mensen voor wie het bedoeld was. "In this scheme of things the helping pro
fessions were the frontline soldiers in an army that would benevolently care for the poor the retarded 
the mentally ill, and the downtrodden. Those in need were more or less like children to be helped told 
what tot do, and kept off the streets...The thrust of community mental health came as a last - ditch 
effort to parent the entire society by means of the noble ambition of extending the reach of services via 
catchment areas to the heretofore unreached" (Rappaport, 1981,p. 10-11). 

Volgens Cochran (1992) komt de term empowerment in de V.S. voor het eerst sinds de jaren zeven
tig van de 20 eeuw in de literatuur voor. Zij werd in die tijd met name geassocieerd met wijkgerichte 
interventiestrategieen, die gericht waren op sociale preventie. Het duidde op activiteiten die specifiek 
gericht waren op de bevordering van zelfredzaamheid en autonomie van (groepen) mensen die zich in 
een achterstandsituatie bevonden. Deze gedachtegang vatte in de jaren tachtig ook post in literatuur 
over ontwikkelingssamenwerking, waarin auteurs erop wijzen dat afstand genomen moet worden van 
het traditionele paternalistische karakter van de westerse ontwikkelingshulp omdat zij niet gericht is op 
het ontwikkelen van zelfredzaamheid van bevolkingsgroepen maar eerder een extreme afhankelijk
heid in de hand werkt ( Freire, 1973; Swift, 1984; Serrano-Garcia, 1984; Paz, 1990- Van 't Rood 1996-
Jacobs,2001). 

Sinds de jaren tachtig verscheen het begrip empowerment frequent in discussies over preventie
strategieën gekoppeld aan buurtgerichte interventies. Vanaf die tijd deed het begrip haar intrede in 
verscheidene sectoren op het gebied van welzijn, cultuur en volksgezondheid. 

Middenjaren tachtig verscheen het begrip empowerment eveneens in de Amerikaanse management
literatuur. Peter Block (1987) was één van de eersten met zijn boek over de 'empowered manager' 
Andere belangrijke pioniers die het begrip empowerment binnen de organisatiekunde introduceerden 
waren o.a. Kanter (1983), Nielson (1986) en Conger en Kanungo (1988). Grofweg gaat het hierom het 
participeren van werknemers op managementniveau enerzijds en het delegeren van bevoegdheden 
naar lagere niveaus in de organisatie anderzijds in de verwachting daardoor betere kwaliteit en ver
hoogde productie te verwerven. Empowerment wordt in dit kader gekoppeld aan het concept van 'total 
quality management' (TQM). 

Inmiddels is het begrip empowerment in de Verenigde Staten de laatste decennia ook ingeburgerd in 
specifieke vormen van family support en preservation programma's (zie hfdst.2). In dit kader wordt on
der andere door Dunst, Trivette & Deal (1988), Weiss (1990), Cochran (1992) en Kaplan & Girard 
(1994) gesproken over 'family empowerment' of 'parental empowerment'. 

Sinds de beginjaren negentig is het begrip empowerment ook in Nederland geïntroduceerd Eerst 
raakte het Nederlandse bedrijfsleven geïnspireerd door het Amerikaanse concept van empowerment in 
het management. Men kan dat afleiden uit de Nederlandse vertalingen van toonaangevende boeken 
op dit gebied, onder andere van Block (1987) en Kinlaw (1996). 

Halverwege de jaren negentig wordt het begrip empowerment ook aangetroffen in Nederlandse lite-
S ü ü f i 0 p h? t
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1 f l n v a n maatschappelijk werk en de geestelijke gezondheidszorg. Volgens Jacobs 
(2001) werd het begrip in Nederland geïntroduceerd door de zwarte-, migranten- en vluchtelinqen-
vrouwenbeweging (zmv-beweging). In de hulpverlening aan deze groep ging empowerment fungeren 
ais sleutelbegrip. Hoe het ook zij, sinds die tijd wordt empowerment in verband gebracht met specifie
ke doelgroepen, waaronder migranten, gehandicapten, ouderen, chronisch zieken en ex-psvchiatri-
sche patiënten (Royers et al. 1998; Jacobs 2001). 

Op het gebied van de jeugdzorg verschijnt in 1992 in het tijdschrift Sociale Sector een discussie tus
sen Verplanke, Wolf en Van der Sande over de betekenis van empowerment binnen de sector opvoe
dingsondersteuning (Wolf en Van der Sande, 1992). In 1993 brengt Clarijs de introductie van het be
grip empowerment (waarvoor hij het woord 'activeren' gebruikt) in verband met de veranderde positie 
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van de client binnen de jeugdzorg. Was het voorheen vooral de deskundige die bepaalde wat er moest 
gebeuren, is het nu zo dat de cliënt daar een steeds grotere inbreng in krijgt (Clarijs, 1993). Heymans 
van de Berg (1996) gaat in op de betekenis van het begrip ten aanzien van hulpverlening aan 
allochtone jongeren. 

Ook wordt sinds 1993 in beleidsstukken van het Ministerie van VWS ten behoeve van de jeugdzorg 
expliciet over de noodzaak van empowerment gesproken. Het staat dan in het teken van het sterker 
maken van individuen zodat deze (opnieuw) greep krijgen op hun eigen leven. 

De laatste jaren lijkt empowerment binnen de Nederlandse vakliteratuur over zorgverlening, mana
gement en ontwikkelingssamenwerking een niet meer weg te denken term. Er bestaat echter geen 
eenduidigheid over de betekenis van het begrip. Wilms (1999) stelt het beleid van landelijke en lokale 
overheden, onderwijsinstellingen en welzijnsinstellingen aan de kaak ten aanzien van het al dan niet 
kunnen realiseren van een op empowerment gerichte praktijk. Duyvendak (1998) bediscussieert de 
relatie tussen de begrippen empowerment en vraaggericht werken in de sociale sector en stelt kriti
sche vragen bij de vertaling van deze begrippen naar de praktijk. 

Uit deze historische situering kan geconcludeerd worden dat het begrip empowerment in Nederland 
op verschillende terreinen, waaronder de jeugdzorg, wordt gebruikt en dat het geworteld is in het 
democratisch gedachtengoed, dat ten grondslag ligt aan de Amerikaanse politiek. 

1.3 Definities van empowerment. 
The Random House Dictionary of the American Language (1966) geeft aan 'to empower' twee met 
elkaar verwante betekenissen: het geven van macht of autoriteit; autoriseren en in staat stellen, toe
staan, permitteren. The Oxford English Dictionary (1971) beschrijft empowerment in de betekenis van: 
bekleden met legale macht en personen of groepen kunnen worden 'empowered' voor een bepaald 
doel of oogmerk. In de letterlijke betekenis van bovenstaande omschrijvingen manifesteert zich een 
probleem: ze duiden op de aanwezigheid van factoren die te maken hebben met (de verdeling van) 
macht. Rappaport (1987) stelt in dit verband dat empowerment plaats vindt tegen de achtergrond van 
een bepaalde autoriteit, maar een specificatie van waartoe en door wie een persoon of een groep ge
machtigd wordt, ontbreekt. In iedere omschrijving is volgens hem impliciet sprake van een machtheb
ber (autoriteit) tegenover de gemachtigde (geautoriseerde), de in staat steller tegenover de in staat 
gestelde. De eerstgenoemde bepaalt wat gedaan mag worden, door wie en tot op welke hoogte. 

Uit de literatuur blijkt dat er verschillend gedacht wordt over de specifieke aard van deze machtstoe-
ëigening of machtsoverdracht en over de aard van macht zelf. Sommige auteurs beschouwen empo
werment voornamelijk als een gevoel of een gemoedstoestand, in sommige opzichten verwant aan as
sertiviteit (Riger, 1993). Vash (1991) maakt onderscheid tussen externe macht over bronnen en au
thentieke macht, wat volgens haar fundamenteel iets innerlijks en psychospiritueels is. Vash beweert 
dat deze authentieke macht gevonden wordt in iemand zelf, niet gegeven door een ander en deze au
thentieke macht legt de basis voor het verwerven van externe macht. Andere auteurs beschouwen in 
het kader van empowerment het verwerven van externe macht als fundamenteel. 

Harp (1994), West & Parent (1992) en Emener (1991) beschrijven de betekenis van empowerment 
in het kader van de gehandicaptenzorg. Harp (1994) gaat ervan uit dat gesproken kan worden over 
empowerment van individuen met een handicap als zij in dezelfde mate als niet-gehandicapten hun 
leven onder controle kunnen brengen. West & Parent (1992) omschrijven empowerment als de over
dracht van macht en controle over besluiten, keuzes en normen van externe eenheden naar de consu
ment van instellingen voor gehandicapten. Riger (1993) beschouwt externe macht als een complex be
grip, waarvan het gebruik op zijn minst naar drie verschillende soorten macht verwijst: 'power over1, 
'power to' en 'power from'. 'Power over1 verwijst naar macht in de zin van dominantie over mensen; 
'power to' naar het machtig zijn in de zin van in staat zijn om vrij te handelen; en 'power from' naar 
krachtig worden door weerstand te bieden aan ongewenste controle. 

In de Nederlandse taal wordt in dit kader onderscheid gemaakt tussen macht en kracht. Macht in de 
betekenis van autoriteit en kracht in de betekenis van vermogen en competentie. Als het gaat om de 
betekenis van 'macht', wordt empowerment doorgaans beschreven in termen van 'emancipatie' en 
'participatie' enerzijds en daarvan afgeleid 'delegatie' en 'decentralisatie' anderzijds (empowerment 
vanuit een maatschappelijk perspectief). Power in de betekenis van 'kracht' legt meer de nadruk op 
individueel potentieel: de natuurlijke kracht waarover een individu beschikt om de eigen vermogens en 
talenten tot ontwikkeling te brengen. Het kan daarnaast ook opgevat worden in de betekenis van ver
krijgen c.q. overdragen van fysieke kracht of om het verkrijgen c.q. overdragen van mogelijkheden en 
vaardigheden (empowerment vanuit een individueel perspectief). Deze visie komt onder meer tot uit-
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drukking in een omschrijving die Kaplan & Girard (1994) geven vanuit het kader van de gezinsgerichte 
thuishulp. Het doel van empowerment is volgens hen: 

'to strengthen families' copings skills and improve their ability to function effectively in the community' (p. 41). 

Er bestaan in de literatuur niet alleen verschillende interpretaties over de betekenis van macht, maar 
ook wat betreft het niveau waarop en het perspectief van waaruit empowerment besproken wordt. 
Sommige auteurs gaan ervan uit dat empowerment gelijkgesteld kan worden met het verwerven van 
kennis en controle op individueel niveau. Het wordt dan geoperationaliseerd in termen van competen
tie positief zelfbeeld, gevoel van eigenwaarde en zelfredzaamheid. Anderen veronderstellen dat em
powerment het best begrepen kan worden op organisatorisch niveau, waarbij individuen betrokken 
worden bij besluitvormingsprocessen. Weer andere auteurs richten zich op empowerment op gemeen
schapsniveau en brengen het in verband met politieke macht, sociale actie en participatie op gemeen
schapsniveau. Op dit niveau duidt empowerment op individuen en groepen die in gemeenschapsver
band hulpbronnen aanboren en gebruiken om een gezamenlijk doel te bereiken. Er zijn ook auteurs 
die empowerment op meerdere niveaus in beschouwing nemen. 

Ook wordt onderscheid gemaakt tussen empowerment van mensen in hun rol van consument van 
dienstverleningsinstellingen en in het algemeen van mensen in hun rol van burger. Tenslotte beschou
wen sommige auteurs empowerment als een win-win -, en andere het als een win-lose onderneming. 
In de win-win opvatting leidt het machtiger worden van een persoon of groep tot vergroting van macht 
van anderen Degenen die een win-lose opvatting adopteren, gaan ervan uit dat er sprake is van een 
relatief vaststaande hoeveelheid macht en meer macht voor een persoon of groep betekent minder 
macht voor iemand anders. Emener (1991) uitgaande van een win-win perspectief, gaat er bijvoor
beeld van uit dat als deskundigen en dienstverleningssystemen worden empowered, zij de onafhanke
lijkheid en de status van hun consumenten(cliënten, patiënten) vergroten. Riger (1993) daarentegen 
gaat ervan uit dat in de maatschappij groepen en individuen profijt trekken uit het onderdrukken van 
(leden van) bepaalde minderheidsgroeperingen tot een relatief onbevoordeeld, 'disempowered' niveau. 
Deze individuen en groepen verliezen macht als de minder bedeelde individuen (groepen) macht krij
gen Auteurs die deze opvatting delen gaan er van uit dat empowerment van hulpbehoevende indivi
duen of groeperingen alleen kans van slagen heeft als de macht van deskundigen en van het dienst
verleningsapparaat over de levens van deze individuen vermindert. 

Deze verscheidenheid aan omschrijvingen maakt het begrip empowerment mystiek en voor velerlei 
uitleg vatbaar. Rappaport (1987) Myers & Donald (1996) en Nolan & Caldock (1996) en Duyvendak 
(1998) wijzen erop dat als niet duidelijk gespecificeerd wordt wat met empowerment wordt bedoeld, in 
dezelfde zin of context de betekenis van het begrip tegenstrijdigheden kan bevatten. Bijvoorbeeld als 
men er van uitgaat dat een individu (een groep) machtiger, sterker, vaardiger moet worden en eigen 
keuzes moet maken, als hij dat maar doet met inachtneming van de prioriteiten die door de autoriteiten 
worden gesteld. Deze autoriteiten ( ouders, artsen, hulpverleners, organisaties, overheid) hanteren c.q. 
bepalen immers de criteria op grond waarvan het individu ( kind, patiënt, client, burger) wel of niet 
krijgt wat hij wil. Dit leidt tot de veronderstelling dat empowerment een paradoxaal begrip is. Het kan 
immers zowel een bevrijdende als een regulerende werking hebben. Daarbij is het van belang te on
derkennen om wiens empowerment het gaat, wat het inhoudt en hoe het tot stand komt. En vervol
gens, hoe wordt empowerment van het ene individu of groep afgewogen tegen de situatie van andere 
individuen of groepen? 

Cochran (1992) stelt dat empowerment sinds de jaren tachtig een modewoord is geworden: Today 
the frequency and ease with which people use 'empower1 and 'empowerment' is matched only by the 
lack of precision in the meaning they attach to these terms (p.3). Ook Young (1993) deelt deze opvat
ting ' empowerment ends up being an "amoeba term" used to refer to a theory, a framework, a plan of 
action an ideology, a process, a feeling, a drive, a potential, and even as the goals or "positive" out
comes of research and interventions. It has been used as a " dustbin". One used to conveniently sum
marize a situation without actually describing it" (p.2). Ook Kleffer (1984) wijst erop dat empowerment 
vaak als synoniem gebruikt wordt voor begrippen als bijvoorbeeld 'daadkrachtigheid', 'wederzijdse on
dersteuning', 'natuurlijke ondersteuningsbronnen', 'community organization', 'neighborhood participa
tion' 'zelfredzaamheid, 'competentie', 'eigen waarde' en 'positief zelfbeeld' (p.10). Met deze citaten dui
den'de auteurs aan dat de term de laatste tijd te pas en te onpas gebruikt en in verband gebracht 
wordt met andere begrippen zonder dat geëxpliciteerd wordt wat er precies mee wordt bedoeld. Zon
der overigens te ontkennen dat genoemde begrippen verband kunnen houden met het idee van em
powerment achten zij het van belang dat een grotere precisie met betrekking tot de definiëring van het 
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begrip in acht genomen wordt om mogelijke tegenstrijdigheden in haar praktische uitwerking te voor
komen. 

In de volgende paragrafen wordt, om het begrip zo precies mogelijk te kunnen omschrijven, empo
werment belicht vanuit verschillende niveaus en perspectieven. Daarbij wordt een onderscheid aan
gebracht tussen individuele empowerment, empowerment op gemeenschapsniveau en empowerment 
vanuit een sociaal-ecologisch perspectief. 

1.4 Individuele empowerment. 
Individuele empowerment wordt doorgaans beschreven in termen van het sterker maken ('to strength
en') van individuen binnen hun eigen sociale context zodat zij beter in staat gesteld worden om con
trole te krijgen over hun eigen leven ( Dunst, Trivette & Deal, 1988). 

Verscheidende auteurs, waaronder Kieffer (1984) en Zimmerman & Rappaport (1988) en Zimmer
man, Israel, Schulz & Checkoway (1992) gaan ervan uit dat individuele empowerment niet los gezien 
kan worden van participatie van individuen in gemeenschapsverband. Zij toonden in onderzoek aan 
dat er een verband bestaat tussen de mate van participatie van individuen in een gemeenschap of or
ganisatie en de mate van individuele empowerment. Hoe groter de participatie, hoe groter de indivi
duele empowerment. Individuele empowerment manifesteert zich volgens de auteurs in een gevoel 
van competentie en een bereidheid actie te ondernemen in het publieke bestel. 

In theorieën over individuele, psychologische, persoonlijke empowerment kunnen drie accenten on
derscheiden worden: 

individuele empowerment met de nadruk op competentievergroting; 
individuele empowerment gericht op zelfverwerkelijking; 
individuele empowerment gericht op sociale verandering door participatie; 

1.4.1 Individuele empowerment met nadruk op competentievergroting. 
Omschrijvingen van empowerment in termen van individuele competentievergroting komen sinds de 
jaren tachtig veelvuldig voor in Amerikaanse literatuur over preventie, family support en family preser
vation. In dit kader koppelen auteurs, waaronder Kagan & Shelley (1987), Dunst, Trivette & Deal 
(1988) en Kaplan & Girard (1994) individuele empowerment aan specifieke vaardigheden op het ge
bied van gezinsfunctioneren. Veelal wordt dan gesproken in termen van 'family strengths'. Dunst et al. 
(1988) citeren Williams, Lindgren, Rowe, VanZandt & Stinnet (1985): 

"Family strengths refers to those relationship patterns, interpersonal skills and competencies, and social and psy
chological characteristics which create a sense of positive family identity, promote satisfying and fulfilling interac
tion among family members, encourage the development of the potential of the family group and individual family 
members, and contribute to the family's ability to deal effectively with stress and crisis" (p.24). 

Otto (1975) eveneens geciteerd door Dunst et al. (1988) verstaat onder 'family strengths': 

"Those forces and dynamic factors which encourage the development of the personal resources and potentials of 
members of the family and which make family life deeply satisfying and fulfilling to family members" (p.24). 

Kaplan & Girard (1994) beschrijven de 'strengthening' benadering alsvolgt: 

'The concept of empowerment is the cornerstone of all family-based programs the overarching goal of family pre
servation is to strengthen families' coping skills and improve their ability to function effectively in the community' 
(p.40/41). 

In de Amerikaanse literatuur wordt met betrekking tot competentie onderscheid gemaakt tussen 'em
powerment' en 'enablement', waarbij door diverse auteurs wordt aangeduid, dat beide begrippen on
losmakelijk met elkaar verbonden zijn. Enablement wordt doorgaans beschreven in termen van het 
leren en/of versterken van specifieke vaardigheden door interventies van buitenaf (door deskundigen) 
aangereikt waardoor individuen een betere controle krijgen over hun leven. Empowerment kan dan op
gevat worden als het doel of het resultaat, namelijk een toename van controle of macht. Dit wordt be
werkstelligd door individuen te helpen bij het ontwikkelen van competenties door het aanreiken van in
formatie en vaardigheden. Enablement is dan het middel om het doel (empowerment) te bereiken. Bar-
ner (1994) omschrijft het onderscheid tussen empowerment en enablement alsvolgt: 

19 



.."Empowering people typically refers to the process of shifting power and authority or helping people get in touch 
with their own personal power. Enabling people involves helping them develop the competencies they need to 
manage additional power and autonomy. When enablement isn't part of an empowerment effort, the effort is likely 
to fail" (p.33). 

Vanuit het gezinsgerichte kader schrijven Dunst, Trivette & Deal (1988): 

"By 'enablement' we mean creating opportunities for ALL family members to display and acquire competencies 
that strengthen family functioning. By 'empowerment' we mean a family's ability to meet needs and achieve aspira
tions in a way that promotes a clear sense of intrafamily mastery and control over important aspects of family func
tioning" (p.x). 

Twee jaar later beschrijven Dunst en Trivette (1990) dit onderscheid vanuit een breder kader: 

"Enabling families means creating opportunities for familymembers to become more competent, independent, and 
self-sustaining with respect to their abilities to mobilize their social networks to get needs met and attain desired 
goals. Empowering families means carrying out interventions in a manner in which family members acquire a sen
se of control over their own developmental course as a result of their efforts to meet needs" (p.343). 

Daarbij gaat het enerzijds om het aanboren en versterken van krachten die het individu resp. het gezin 
reeds (latent) in huis heeft (empowerment). Anderzijds gaat het om het leren ontwikkelen van bepaal
de competenties die het individu resp. het gezin nodig heeft om tegemoet te komen aan eigen behoef
ten (enablement). Opvallend daarbij is dat Dunst en zijn collega's dit in eerste instantie vanuit de ge
zinscontext beschrijven en in 1990 blijkbaar hun grenzen verlegd hebben naar het sociale netwerk. Het 
gaat hier echter om een eenrichtingverkeer van het gezin naar het netwerk en niet andersom. Dit blijkt 
onder meer uit de manier waarop zij de taken van de hulpverlener omschrijven: 

"The role of a professional must be to support and strengthen the family's ability to nurture and promote the deve
lopment of its members in a way that is both enabling and empowering" (Dunst et al. 1988) (p.x). 

"Strengthening families means supporting and building upon the things the family already does well as a basis for 
promoting and encouraging the mobilization of resources among the family's network members. Enhancing the 
acquisition of competenties means providing families with the information ans skills necessary for them to become 
more self-sustaining and thus better able to promote personal well-being as well as have positive influences in 
other areas of family functioning" (Dunst & Trivette, 1990) (p.343). 

De laatste tien jaar komen we deze benadering gericht op competentievergroting van individuen ook 
tegen in Nederlandse publicaties over intensieve gezinsgerichte hulpverleningsvormen. Volgens Bak
ker, Van Dijke & Terpstra (1996) en Wilms (1999) zijn deze gezinsgerichte programma's het laatste de
cennium in Nederland tot ontwikkeling gekomen tegen de achtergrond van een maatschappelijke trend 
waarin sociale problemen als bijvoorbeeld onderwijsachterstand en jeugdcriminaliteit in toenemende 
mate gerelateerd worden aan opvoedingspraktijken (zie ook hfdst.3.5). Zo omschrijven Berger & Span
jaard (1996) in hun Handleiding voor gezinsmedewerkers van Families First empowerment in de bete
kenis van individuele competentievergroting alsvolgt: 

"Het versterken van de positieve krachten in het individu c.q. gezinsleden: een gezin moet de kracht krijgen om 
eigen keuzes te kunnen maken en beslissingen te nemen. Vervolgens moeten de gezinsleden worden toegerust 
om die beslissingen zo competent mogelijk uit te voeren" (p.15). 

Onder 'competentievergroting' verstaan Berger en Spanjaard: "het aanleren van vaardigheden, het 
noemen en activeren van krachten in en rond het gezin en het verlichten van taken" (Berger en Span-
aard, 1996, zie ook Slot & Spanjaard, 1996). 

Veel auteurs die empowerment beschrijven in termen van competentievergroting, gaan impliciet of 
expliciet uit van sociale leertheorieën (Barth,1990; Rossi, 1991 ;Grigsby, 1993; zie ook hfdst. 4.4). 

Volgens Rappaport (1987), Weiss (1990) en Kaplan & Girard (1994) gaat het hierom een persoons
gerichte benadering, waarbij de nadruk gelegd wordt op competentievergroting van het individu of het 
aanleren van (sociale) vaardigheden ter voorkoming en/of overwinning van individuele problemen. In 
deze benadering gaat men er volgens de auteurs van uit dat mensen in de problemen zijn gekomen 
omdat zij vaardigheden missen om op een adequate wijze in hun omgeving te kunnen functioneren. 
Volgens Rappaport (1987) komt deze persoonsgerichte benadering voort uit de traditie van de psycho-
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logie met haar accent op individuele verschillen. Daarin staat de invloed die uitgaat van de maatschap
pelijke context op het welbevinden van het individu en mogelijk verandering daarvan, niet ter discussie. 
Inglis (1997), Bakker et al. (1996) en Wilms (1999) merken op dat er in deze optiek weinig of geen 
aandacht is voor structurele maatschappelijke ongelijkheden van kansen en mogelijkheden op basis 
van o.a. etniciteit, sekse, sociaal-economische positie, leeftijd en arbeidsgeschiktheid en hoe deze be
lemmeringen overwonnen kunnen worden. Diezelfde maatschappelijke context hanteert echter een 
normatieve maatstaf aan de hand waarvan vastgesteld wordt of iemand al dan niet als competent be
schouwd wordt en op grond waarvan men besluit of mensen geholpen dienen te worden of niet. 
Rappaport (1981), Swift (1984) Weissbourd (1987) stellen dat in deze persoonsgerichte benadering 
het deficiëntie-model domineert, waarin gefocust wordt op het individu met zijn tekortkomingen. 

Nederlandse auteurs, waaronder Hermanns (1992), De Winter (1995) en Schuyt (1995) delen deze 
opvatting. Aan deze persoonsgerichte benadering kleeft volgens hen de ideologie van 'blaming the vic
tim' waarin het individu verantwoordelijk wordt gesteld voor zijn tekortkomingen. Rappaport (1981), 
Jenkins (1987), Williams (1987), Paz (1990), Hermanns (1992), Schuyt (1995), Bakker et al.(1996) en 
Wilms (1999) zien deze persoonsgerichte benadering onder andere terug in diverse compensatiepro
gramma's voor minderheidsgroeperingen en opvoedingsondersteunings- en preventieprogramma's 
voor jonge kinderen uit achterstandsgebieden. 

In de beschrijvingen van individuele empowerment in termen van competentievergroting ontbreekt 
nagenoeg een discussie over competentievergroting gerelateerd aan kenmerken van (de problematiek 
van) gezinnen. Het doet vermoeden dat men uitgaat van een homogene groep die door een 'one size 
fits all' benadering geholpen kan worden bij het overwinnen van hun problemen. 

Op grond van het bovenstaande rijst de vraag of deze persoonsgerichte benadering verenigbaar is 
met empowerment, als het beschreven wordt in termen van het verkrijgen van controle over eigen le
ven en de voorwaarden die daarop van invloed zijn. Het is in dit kader niet ondenkbaar dat program
ma's die empowerment voorstaan in feite gericht zijn op aanpassing van individuen aan de maatschap
pelijke orde (zie ook hfst.3.5. waarin Matthijs en Vincken (1997) er op wijzen dat het activeren [in de 
betekenis van empowerment] van individuen en het disciplineren van individuen elkaar niet uitsluiten). 

1.4.2 Individuele empowerment door een proces van zelfverwerkelijking. 
Toonaangevend voorbeeld voor deze benadering is de wijze waarop empowerment in het Amerikaan
se maatschappelijk werk eind negentiende eeuw en naderhand in het 'social casework' betekenis heeft 
gekregen, ook via een zogenaamde 'strength-benadering'. Deze onderscheidt zich echter van de be
nadering beschreven in § 1.4.1. Daarin ligt de nadruk op individuele competentievergroting middels het 
aanreiken van vaardigheden door deskundigen vanuit de veronderstelling dat individuen specifieke 
(sociale) vaardigheden missen. Impliciet ligt daarin een ongelijkwaardige machtsverhouding verscho
len tussen de deskundigen en de hulpbehoevende individuen. 

In de nu te beschrijven benadering ligt de nadruk op waarborg en vergroting van een gevoel van 
autonomie of zelfverwerkelijking. Centraal daarin staat dat de cliënt leert zichzelf te helpen binnen zijn 
eigen (lokale) omgeving en heeft de hulpverlener daarbij een ondersteunende inbreng op basis van 
gelijkwaardigheid. Deze benadering is ook terug te vinden in de 'self-help' groepen die sinds eind 
negentiende eeuw in de V.S. actief zijn en na de Tweede Wereldoorlog op grote schaal, ook buiten de 
Verenigde Staten, tot ontwikkeling kwamen (Pizzo,1987, Weissbourd, 1987, Girard &Kaplan, 1994). 
Volgens Bervoets (1999) vroeg het principe van 'self-help', het stimuleren van de armen om door eigen 
inspanning zichzelf te onderhouden, om een individuele aanpak. Volgens haar is het streven naar zelf
redzaamheid en het beginsel van individualiserende zorg vergelijkbaar met de tegenwoordige begrip
pen empowerment en hulp-op-maat. 'Self-help' had tot doel om de autonomie van de hulpvrager in 
tact te laten en stigmatisering waar mogelijk te voorkomen. Zo werden de minder bedeelden gestimu
leerd om lid te worden van een vakvereniging om te voorkomen dat ze stakingsbrekers zouden worden 
of zich gedwongen voelden alle voorkomende werkzaamheden te accepteren. Weissbourd (1987) be
schrijft dat de eerste 'self-help' groepen, zoals cliëntenverenigingen, vakverenigingen, etnische groe
peringen ontstonden als een reactie op gevoelens van vervreemding in een snel veranderende maat
schappij. Deze groepen gaven hun leden informatie die nuttig was om hun leven te verbeteren. De op
richting van de Alcoholics Anonymous in 1935 is daarvan een klassiek voorbeeld waarin de kracht van 
individuen gebundeld werd in hulp aan elkaar. Nadien zijn veel 'self-help' groepen ontstaan uit on
vrede met de bestaande hulpverlening. Pizzo (1987) stelt dat één van de kenmerken van iedere self-
hulpgroep het delen van gemeenschappelijke ervaringen is op specifieke levensgebieden, bijv. diverse 
patiëntenorganisaties, verenigingen voor ouders van kinderen met een specifieke handicap, vereni
gingen voor gescheiden ouders, enz. "This experience attracts members to the group and braces their 
common belief that the individuals within the self-help group can help one another in ways in which 
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most 'outsiders' cannot, since they have not participated in the shared experience. Group members 
shift their images of themselves from resourceless victims to stressed but resourceful people able to 
offer and use one another's strengths to build confidence and competence" (p.231-232). 

Dunst, Johanson, Trivette & Hamby (1991) onderscheiden in de tachtiger jaren in de Verenigde Sta
ten een aantal stromingen waarin deze benadering het best tot uitdrukking komt. Op de eerste plaats 
noemen zij activiteiten van de 'Family Resource Coalition', een organisatie van meer dan 2000 gezins-
ondersteuningsprogramma's, die als gemeenschappelijk doel hadden de ontwikkeling van buurtge
richte programma's ter ondersteuning en versterking van het gezinsfunctioneren. Op de tweede plaats 
verwijzen ze naar de initiatieven van de overheid om programma's te ontwikkelen ter ondersteuning en 
versterking van alle gezinnen met jonge kinderen en dus niet alleen meer ten behoeve van de meest 
hulpbehoevende - of risicogroeperingen. Een derde stroming, vertegenwoordigd door de gezins- en 
buurtgerichte activiteiten van de 'U.S. Department of Health and Human Services, Division of Maternal 
and Child Health', was gericht op het mobiliseren van ondersteuning en hulpbronnen voor gezinnen 
met gehandicapte kinderen en adolescenten. Een vierde stroming, in de jaren negentig vertegenwoor
digd door 42 staten, legt initiatieven aan de dag voor ondersteuning van personen met ontwikkelings
stoornissen en hun gezinnen. Deze stroming legt vooral nadruk op de belangrijke rol die de familie
leden en mensen in de directe omgeving kunnen spelen in het verbeteren van het leven van mensen 
met een beperking. Tenslotte de vijfde stroming die wordt vertegenwoordigd door hedendaagse vroe
ge interventieprogramma's voor zeer jonge kinderen met een handicap. Al deze programma's dragen 
volgens Dunst et al. (1991) het kenmerk van een gezins- en buurtgerichte benadering. De nadruk ligt 
volgens hen op het vergroten van het individuele gevoel van eigenwaarde middels identificatie met 
lotgenoten op basis van gelijkwaardigheid. 

1.4.3 Individuele empowerment gericht op sociale verandering middels participatie. 
In het voorgaande handelde het om individuele empowerment, in de betekenis van een persoonlijk 
welbevinden binnen een bestaande sociale context, waarbij de sociale context zelf niet of nauwelijks 
ter discussie staat. Volgens Kieffer (1984) die verandering van de sociale context als voorwaarde voor 
individuele empowerment stelt, kan deze sociale verandering juist door individuele empowerment be
werkstelligd worden. Kieffer beschouwt empowerment als een overgang van 'powerlessness' naar 
'deelnemende competentie' (participatory competence), wat door hem gekarakteriseerd wordt als een 
dynamiek van langlopende ontwikkeling van sociaal-politieke ongeletterheid of 'kindsheid' naar sociaal-
politieke 'volwassenheid'. Hij koppelt individuele empowerment aan de ontwikkeling van specifieke 
vaardigheden om op gemeenschapsniveau (in buurtverenigingen, werknemersorganisaties, vakbon
den etc) effectief te kunnen participeren in besluitvormingsprocessen. Hij doelt dan o.a. op het ont
wikkelen van een gevoel van eigenwaarde, ontwikkeling van positief zelfbeeld, competentie, een kri
tisch bewustzijn van de socio-politieke omgeving en waargenomen individuele controle of invloed daar
op. Empowerment wordt door hem beschreven "as a process of becoming, as an ordered and progres
sive development of participatory skills and political understandings. Empowerment then assumes a 
dual meaning. It refers both to a longitudinal dynamic of development and to attainment of a set of in
sights and abilities best characterized as "participatory competence" (p.17-18). Individuele empower
ment door 'community participation' maakt volgens Kieffer grotere maatschappelijke veranderingen 
mogelijk. Dit kan slechts mits een individu vier apart te onderscheiden en elkaar opeenvolgende fasen 
doorloopt: 'The Era of Entry', 'The Era of Advancement', 'The Era of Incorporation' en The Era of Com
mitment'. Deelnemende competentie kan volgens Kieffer alleen bereikt worden indien een individu alle 
fasen succesvol doorloopt. Hij beschrijft dit proces alsvolgt: "In becoming empowered, individuals are 
not merely acquiring new practical skills; they are reconstructing and reorienting deeply engrained per
sonal systems of social relations" (p.27). Op het moment dat het stadium van deelnemende compe
tentie is bereikt, beschikt men volgens Kieffer over de volgende drie vaardigheden: 1. men is in staat 
een positiever gevoel ten aanzien van de eigen competentie te ontwikkelen; 2. men beschikt over de 
vaardigheid om de sociale en politieke omgeving met een kritische of analytische blik onder de loep te 
nemen; 3. men is in staat om individuele en collectieve bronnen voor sociale en politieke actie aan te 
boren. 

Ook Lee (1991) beschouwt empowerment als een proces waarbij individuen die gemarginaliseerd 
zijn hun positie kunnen versterken. Hij gaat ervan uit, dat men pas kan werken aan competentiever
groting, wanneer mensen eerst inzicht krijgen in de machtsmechanismen die van invloed zijn op hun 
leven. Vervolgens dienen zij vaardigheden te ontwikkelen zodat zij in staat zijn hun eigen leven in po
sitieve zin te kunnen beïnvloeden. Lee benadrukt dat empowerment op gemeenschapsniveau moet 
plaatsvinden. Daartoe is onderlinge betrokkenheid noodzakelijk van het gezin, de school, wijkcentra en 
andere maatschappelijke instellingen. 
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In deze paragraaf lag de nadruk op sociale verandering door individuele empowerment. In deze op
tiek wordt de verantwoordelijkheid voor sociale verandering bij het individu gelegd. In de benadering 
van Kieffer en Lee blijft een discussie achterwege over de grenzen van de mogelijkheden van individu
en om daadwerkelijk te kunnen participeren in gemeenschapsverband. Het wekt een wat idealistische 
indruk te veronderstellen dat een ieder die zich in een gemarginaliseerde positie bevindt in principe in 
staat is en op basis daarvan er vrijwillig voor kiest zijn positie door participatie in gemeenschapsver
band te versterken. 
In de volgende paragraaf wordt bij empowerment het accent vooral gelegd op verandering van de 
omgeving, zodat individuen beter in staat gesteld worden om op een bevredigende wijze invulling te 
geven aan hun leven. Empowerment wordt hier benaderd op gemeenschapsniveau. 

1.5 Community empowerment. 
In de Amerikaanse en in Engelse literatuur spreekt men over ' community empowerment' als het gaat 
over empowerment op gemeenschapsniveau. Een definiëring van het begrip 'community' blijft daarbij 
doorgaans achterwege. Dat is opmerkelijk, omdat het begrip in feite een fundamentele categorie is in 
het begrijpen van het menselijk bestaan. De mens ontwikkelt zich immers in interactie met zijn of haar 
omgeving. Verandering van deze omgeving, wat 'community empowerment' impliceert, veronderstelt 
explicitering van de omgeving die men daarbij op het oog heeft. Daarom wordt, voordat ingegaan 
wordt op 'community empowerment' eerst vanuit een sociologisch en antropologisch perspectief het 
begrip 'community' nader omschreven. 

1.5.1 De betekenis van 'community'. 
In de literatuur over 'community empowerment' wordt het begrip 'community' in het algemeen in zeer 
vage, oppervlakkige bewoordingen beschreven. Bestudering van sociologische en antropologische 
bronnen (Berger & Luckmann, 1991; Cohen,1992; Tennekes,1995) levert op dat deze vaagheid in ge
schrifte terugvoert naar een binnen de sociologie welbekende discussie over de verhouding tussen 
structuur en handelen. Tennekes (1995) beschrijft de tegenstelling tussen twee, op Weber en Durk-
heim teruggaande, fundamenteel verschillende perspectieven op de sociale werkelijkheid, waardoor 
de theorievorming binnen de sociologie sinds het begin van haar bestaan wordt beheerst. Dat is ener
zijds de actor-optiek (de sociale werkelijkheid bezien vanuit het perspectief van de doelgericht hande
lende mens) en anderzijds de structuur-optiek (de sociale werkelijkheid bezien vanuit het perspectief 
van systemen met een eigen interne logica). In het debat over de betekenis van 'community' verwijst 
de struktuuroptiek naar abstracte, hardnekkige en grootschalige structuren die het leven van mensen 
beheersen; De actoroptiek stelt 'community' voor als een symbolische constructie, als een stelsel van 
waarden en normen, waaraan mensen een gevoel van identiteit ontlenen, binnen een voor hen afge
bakende context. De nadruk ligt op de betekenis die individuen geven aan de culturele ervaringen die 
zij binnen een bepaalde gemeenschap opdoen. Sinds de laatste decennia hebben auteurs als Berger 
& Luckmann (1991) en Giddens (1979) deze uiteenlopende perspectieven dichter tot elkaar gebracht. 
Zij hebben, ieder op hun eigen wijze laten zien dat deze twee perspectieven elkaar niet uitsluiten, maar 
integendeel elkaar veronderstellen. In hun optiek zijn structuren tegelijkertijd hulpbron en product van 
handelen. Om een beeld te krijgen van de verhouding tussen het menselijk handelen enerzijds en de 
feitelijkheden anderzijds (in dit geval de 'structuur1 van de gemeenschap waartoe mensen behoren die 
door dat handelen worden voortgebracht), moet volgens Tennekes (1995) het intentionele handelen 
van mensen die zich in een bepaalde situatie staande moeten zien te houden als uitgangspunt geno
men worden. Het 'gemeenschapsgevoel' van mensen, het gevoel bij een bepaalde lokale sociale con
text te behoren, kan plaatsvinden binnen verschillende structuren. Meestal zijn dat kleinschalige lokale 
en culturele eenheden, groter dan het gezin maar minder onpersoonlijk dan de bureaucratische groot
schalige instituties (Cohen, 1992). Voorbeelden zijn de familie, de vriendenkring, sportvereniging, het 
werk, de kerk of een vrijwilligersorganisatie. Ook kan het betrekking hebben op een specifieke min
derheidsgroepering binnen een bepaalde buurt, regio of samenleving (Fawcett, Seekings, Whang, 
Muiu & Suarez de Balcazar,1984). Het begrip ' community' kan ook verwijzen naar organisaties, al dan 
niet met een economisch belang. Het gaat dan om een gemeenschap, bestaande uit werknemers en 
werkgevers, die bewust is geconstrueerd met het oog op het realiseren van bepaalde doelstellingen 
(Fawcett et al. 1984). De consument op haar beurt kan ook als lid van een gemeenschap beschouwd 
worden (Consumentenbond, Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen). 

Om zich staande te kunnen houden in een bepaalde gemeenschap onderscheidt Tennekes (1995) 
verschillende hulpbronnen die individuen daartoe ter beschikking hebben. Op de eerste plaats maken 
mensen in hun handelen gebruik van de kennisvoorraad, de interpretatiekaders, de waarden en wer-
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kelijkheidsbeelden die hun cultuur hen aanreikt. 'Cultuur' betekent voor Tennekes de manier van den
ken spreken en handelen die de leden van een samenleving gemeenschappelijk hebben. Op de twee
de plaats on wikkelt het menselijk handelen zich in het kader van het netwerk van sociale relaties waar 
mensen deel van uitmaken. En op de derde plaats wordt het handelen van mensen in sterke mate qe-
voed vanuit hun persoonlijkheid. De concrete feitelijke vorm die deze drie hulpbronnen aannemen heb
ben behalve hun mogelijkheden ook altijd hun beperkingen. Het gezamenlijk handelen van mensen 
brengt volgens Tennekes een samenhangend geheel van interactiepatronen voort dat wordt beheerst 
door rollen en posities, sociale identiteiten en groepsgrenzen, machtsverhoudingen en belangenarticu-
latie ZIJ zijn weliswaar gebaseerd op sociale mechanismen die in principe in alle samenlevinqen 
spe en, maar die mechanismen worden vanaf het allereerste moment cultureel gearticuleerd Daarom 
impliceert cultuunnterventie volgens hem verandering van wat mensen zelf vinden van het'reilen en 
zeilen van hun gemeenschap. Het betekent dat gangbare culturele beoordelings- en waarderinqsmaat-
staven ter discussie moeten worden gesteld. Het dient dan niet alleen te gaan over feitelijkheden 
maar ook over waarden en gedragscodes die gelden binnen die bewuste gemeenschap. Daartoe be
horen ook vragen over de waarde en de zinvolheid van de dingen die men nastreeft. Het streven naar 
een nieuwe, een betere gedeelde cultuur (de essentie van 'community empowerment' ) betekent im
mers dat men het met elkaar eens moet zien te worden over de vraag welke zaken werkelijk de moeite 
Wcicircl zijn. 

Van 't Rood (1996) stelt in dit kader vanuit het perspectief van basiseducatie in ontwikkelingslanden 
dat onderwijs, wi het effectief zijn zich om te beginnen moet aansluiten bij de (sub)cultuur in kwes

tie, bij de specifieke percepties, concepten en symbolen van de deelgenoten Binnen die omqevinq 
moeten aanknopingspunten worden gezocht om op voort te borduren via onderwijs" (p 40-41) Wan 
neer dat niet gebeurt, zal in zijn optiek het effect van het onderwijs niet aan de verwachtingen van de 
deelnemers voldoen, en zullen de deelnemers nog steeds niet goed in staat zijn te anticiperen op de 
dynamische omgeving. K K 

amhnilTp Z ^ T ^ T d ° ^«'"S,™ d°°r n a a r d e p r a W i j k V a n d e Je u9^org en van de intensieve 
ambulante thuishulp in het bijzonder, kan geconcludeerd worden dat cultuur een vitaal en essentieel 
onderdeel van de hulpverlening aan gezinnen vormt. Want het is, in navolging van Van 't Rood Tenne
kes en Cohen, de culturele omgeving waaraan iedere persoon zijn identiteit ontleent. Bij veronachtza
ming van deze culturele omgeving, zijn hulpverleningsprogramma's bij voorbaat gedoemd te misluk
ken. Het risico is dan groot dat cliënten iets opgelegd krijgen, dat niet in overeenstemming is met hun 
behoeften leefomgeving en cultuur, en dus ook strijdig is met datgene waar empowerment voor staat 

In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe 'community empowerment' vanuit verschillende 
invalshoeken beschreven wordt. Waar mogelijk, wordt aangeven vanuit welk perspectief de auteurs 
oat plegen te doen. 

7.5.2 'Community empowerment' in termen van doelen. 
Auteurs die empowerment op gemeenschapsniveau benaderen, associëren het begrip doorgaans met 
po itieke macht, sociale actie en 'community participation'. Er bestaan echter grote verschillen onder 
auteurs over de wijze waarop zij aan 'community empowerment' betekenis geven. Sommige auteurs 
leggen in hun beschrijvingen de nadruk op het doel ervan, terwijl door anderen meer de wiize waarop 
community empowerment' bewerkstelligd dient te worden, benadrukt wordt 
Serrano-Garcia (1984) omschrijft 'empowerment' alsvolgt: 

'The empowerment perspective challenges inequality and states that it can only be overcome by altering imbalan-
rZtZT and powen Empowerment requires that measures be taken so that individuals are bette able to 
'putus). °Wn S' 'S a C h i 6 V e d ' in Part ' if , h e y 9 a i n a C œ S , 0 a n d p o s s e s s i o n ° f available resources" 

In deze algemene omschrijving wordt niet helder wie verantwoordelijk wordt gesteld voor het veran
deren van de machtsongelijkheid. Ook wordt niet duidelijk hoe individuen een betere controle kunnen 
knjgen over hun eigen leven. Dat geldt ook voor de omschrijving die Katz (1984) aan empowerment 
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e 9.en,eration a n d distribution of power, in the form of acces to and control of resour-

who JrP r l i n « t ," e s t a b i l th l n9 ^ " " y in t n e distribution or what amounts to a redistribution, so that those 
who are presently disenfranchised and oppressed can have a fair share of the power" (p.204). 
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W h a n g ' M u i U & S u a r e z d e B a l c a z a r <1984> s t e l l e n d a t empowerment in groeps
verband dient te gebeuren ten behoeve van ieder groepslid en anderen in de samenleving. Zij gaan in 
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hun omschrijving een stapje verder dan voorgenoemde auteurs door er op te wijzen dat empowerment 
dient aan te sluiten bij datgene wat individuen zelf belangrijk vinden om te veranderen binnen hun ei
gen omgeving: 

"Community empowerment is the process of increasing control by groups over consequences that are important 
to their members and to others in the broader community" (p.146). 

Staples (1990) spreekt over 'collective empowerment': 

"If institutional change is to be achieved, a power base must be established. Collective empowerment requires the 
transformation of group self-images, the destruction or weakening of negative stereotypes, the enhancement of 
collective capacities and skills, and the development of empowerment vehicles such as self help groups and social 
action organisations" (p.13). 

Uit deze omschrijvingen komt tot uitdrukking dat men ervan uitgaat dat individuen (groepen) in de pro
blemen komen c.q. gemarginaliseerd worden vanwege een ongelijke machtsverdeling binnen een ge
meenschap. Zij passen onder wat Tennekes (1995) de struktuur-optiek noemt (§ 1.5.1). Machtsstruc
turen en sociale processen in de samenleving zijn er in deze visie de oorzaak van dat individuen (groe
pen) onvoldoende toegang hebben tot maatschappelijke hulpbronnen en besluitvormingsprocessen. 
Empowerment wordt hier gelijkgesteld met het bevrijden van het individu (groep) vanuit haar gemar
ginaliseerde c.q. onderdrukte positie binnen de samenleving door sociale actie. Deze visie wordt onder 
meer uitgedragen door Gaventa (1980), Biegel (1984), Fawcett et al. (1984), Katz (1984), Serrano-
Garcia (1984), 0,Sullivan et al. (1984), Riger (1984; 1990), Guttierez (1990), Paz (1990) en Breton 
(1994). Empowerment staat in dit kader voor: betere toegang tot informatie, financiële bronnen, kennis 
en vaardigheden, waardoor individuen meer zelfvertrouwen en controle krijgen over hun bestaan. Door 
actieve participatie kunnen individuen beter toegang krijgen tot en meer zeggenschap over de (lokale) 
politieke besluitvorming verwerven. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in Cochran's beschrijving 
(1992) van de centrale doelstelling van empowerment: 

'The overarching purpose of the empowerment process involves people lacking an equal share of valued resour
ces gaining greater access to and control over those resources" ( p.7). 

Het accent ligt op het gemeenschappelijk identificeren van, kritisch reflecteren op en vervolgens ver
anderen van disfunctionele omgevingsfactoren, die volledige participatie van individuen binnen de sa
menleving in de weg staan. De nadruk ligt hier dus op (verandering van) sociaal-economische en poli
tieke structuren binnen een samenleving. 

Kinlaw (1996) stelt dat deze betekenis van empowerment nauwe verwantschap met 'democratise
ring' van een land, een gemeenschap of een instelling vertoont. Een rechtvaardiger verdeling van 
macht in termen van rechten en plichten, invloed op besluitvormingsprocessen en vrije toegang tot 
maatschappelijke hulpbronnen die persoonlijk welbevinden mogelijk maken. 

Een dergelijk empowermentproces ontstaat echter niet vanzelf. Daarvoor is meer nodig, dan alleen 
het constateren van wat_veranderen moet. Opvallend is dat in de literatuur vooral dit laatste omschre
ven wordt en veel minder aandacht wordt besteed aan hoe dit proces gestalte moet krijgen, wie daar 
de initiatiefnemers in moeten zijn en aan welke voorwaarden dit proces moet voldoen om recht te doen 
aan de beoogde doelstellingen. 

Vanuit verschillende sectoren, waaronder de zorgsector, de culturele sector en de sector die zich 
bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking, wordt 'community empowerment' op vergelijkbare wijze 
omschreven, waarin met name het doel ervan, benadrukt wordt en niet of nauwelijks aandacht besteed 
wordt aan de wijze waarop empowerment bereikt moet worden. Binnen de sector Volksgezondheid is 
het Ottawa Charter (1986) van de Wereldgezondheids- organisatie (WHO) vermeldenswaardig. Daarin 
wordt gezondheidsbevordering in verband gebracht met het initiëren en aansturen van processen van 
sociale verandering met als doel leef- en arbeidsomstandigheden ten gunste van de gezondheid te 
verbeteren. Het Ottawa Charter geeft een brede omschrijving van gezondheid en preventie. Gezond
heid wordt daarin opgevat als een belangrijke hulpbron voor de sociale, economische en persoonlijke 
ontwikkeling van mensen. Het sleutelbegrip daartoe is empowerment: het in staat stellen van mensen 
om meer controle uit te kunnen oefenen op hun gezondheid en hun omgeving de benodigde politieke 
invloed en macht te verlenen om hun zaken te behartigen. Specifieke richtlijnen daartoe ontbreken in 
het rapport, waardoor het wellicht ook niet verwonderlijk is dat dit streven tot nu toe niet veel verder is 
gekomen dan een papieren aangelegenheid (Erben, Franzkowiak & Wenzel,1999). In de culturele sec
tor gaat het bij empowerment om een strategie waarin culturele verscheidenheid, participatie en crea-
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tiviteit van 'onderop' gestimuleerd dient te worden. Empowerment staat dan in het teken van het aan
sluiten bij en bekrachtigen van cultuurverschillen in plaats van deze louter te tolereren of te respecte
ren tegen de achtergrond van een dominant uniforme maatschappij. Voorbeelden van dergelijke pro
jecten worden onder andere beschreven door O' Sullivan, Waugh & Espeland (1984) Serrano-Garcia 
(1984) en The Cornell Empowerment Group (1989). In deze projecten staat men wel degelijk stil bij de 
wijze waarop empowerment gestalte dient te krijgen, wie en hoe men verantwoordelijkheid draagt voor 
de initiatieven daartoe, maar zonder deze projecten in diskrediet te stellen, blijft het veelal bij niet ge
operationaliseerde concepten in termen van respect voor ieders eigenwaarde, autonomie en cultuur. 

Sommige auteurs, waaronder Berger & Neuhaus (1977) focussen vooral op het mobiliseren van be
paalde onderdrukte bevolkingsgroepen, waarbij de nadruk wordt gelegd op het kritisch analyseren van 
onderdrukkende economische structuren en organisaties, en op structurele verandering daarvan. 
Kieffer (1984), Zimmermann & Rappaport (1988) en Zimmerman, Israel, Schulz, & Checkoway (1992) 
bekritiseren deze benadering omdat daarin te weinig aandacht wordt besteed aan de individuele com
ponent van empowerment. Zij deden empirisch onderzoek naar het verband tussen participatie van 
individuen in gemeenschapsverband en waargenomen gevoel van empowerment bij de betrokkenen. 
De onderzoekers troffen daarin een positief verband aan tussen de mate van participatie en individuele 
empowerment. Wat echter in deze onderzoeken onduidelijk blijft is de vraag of participatie leidt tot een 
toename van individuele empowerment of dat 'empowerde' individuen kiezen voor participatie. De ge
noemde onderzoekers geven ook zelf aan dat deze vraag in hun onderzoek onbeantwoord blijft en dat 
verder onderzoek daarnaar noodzakelijk is. 

Anderen beweren dat het verwerven van werkelijke politieke macht in de betekenis van verandering 
van sociaal-economisch onderdrukkende structuren niet mogelijk is. Zij wijzen er op dat empowerment 
slechts mogelijk is op individueel niveau binnen een bepaalde sociale context (Serrano-Garcia, 1984; 
Gruber & Trickett, 1987). Gruber & Tricket (1987) volgden gedurende een aantal jaren de ontwikkeling 
van een alternatieve school. Zij constateerden dat, ondanks de expliciete intenties van de initiatiefne
mers, de school in vele opzichten succesvol was, maar er niet in slaagde studenten en hun ouders te 
'empoweren' ( in de betekenis van het verwerven van werkelijke macht over besluitvorming). Gruber 
en Trickett maken daarbij onderscheid tussen werkelijke macht en het psychologisch gevoel van 
macht. Alhoewel ouders en studenten betrokken werden bij besluitvorming, behielden de leerkrachten 
de uiteindelijke macht over de school. Deze resultaten zijn volgens de onderzoekers te herleiden tot de 
tegenstrijdige werkelijkheid van de verdeling van hulpbronnen in de gemeenschap, waar de school 
deel van uitmaakt. Uit de beschrijving van dit onderzoek wordt niet duidelijk hoe de initiatiefnemers 
ouders en studenten trachten te empoweren. De veronderstelling lijkt gerechtvaardigd dat in dit geval 
onvoldoende werd aangesloten bij de belevingswereld van de betrokkenen, met hun wensen en be
hoeften, maar dat zij daarentegen een stem mochten hebben in een van buitenaf aangereikt en min of 
meer vaststaand kader. Serrano-Garcia (1984) kwam tot vergelijkbare bevindingen in onderzoek naar 
empowerment bij gemarginaliseerde bevolkingsgroeperingen in Puerto Rico onder omstandigheden 
waarin het verwerven van politieke macht onmogelijk is. Van 't Rood (1996) merkt in dit kader op dat 
als een omgeving op voorhand geen enkele wijziging in machtsposities toelaat, het verwerven van 
'power' buitengewoon moeilijk is. Ontwikkeling is in zijn optiek niet goed mogelijk zonder democrati
sering en empowerment. 

Uit het voorgaande blijkt dat beschrijvingen van community in termen van doelen doorgaans een 
ideologisch karakter hebben. In de meeste gevallen ontbreekt een vertaling van de doelen in praktisch 
handelen. Ook wordt onvoldoende ingegaan op de grenzen waar men tegenaan loopt bij pogingen om 
empowerment op gemeenschapsniveau te bewerkstelligen. 

1.5.3 'Community empowerment' als proces. 
Critici gaan ervan uit dat politieke empowerment pas kan plaatsvinden, mits het onderdeel uitmaakt 
van een proces van educatieve vorming. Deze benadering heeft haar oorsprong in Latijns Amerika en 
wordt in de Verenigde Staten vooral in verband gebracht wordt met Paolo Freire (1973). Bij Freire 
staat het mechanisme van onderdrukking centraal. Onderdrukte bevolkingsgroepen moeten volgens 
hem opgevoed worden tot mondigheid, tot kritische deelname aan het geheel van de samenleving. De 
door hem zo genoemde 'cultuur van het zwijgen' moet opengebroken worden ( Van't Rood, 1996). 
Daarvoor is een bewustwordingsproces nodig. Door een collectief educatief proces (gekoppeld aan 
alfabetisme) kan het kritisch bewustzijn van gemarginaliseerde bevolkingsgroepen vergroot worden 
door groepsinteractie en sociale actie met als uiteindelijk doel de levensomstandigheden te verbete
ren. Paolo Freire ontwikkelde te midden en ten behoeve van onderdrukte analfabetische bevolkings
groeperingen in Latijns-Amerika een vernuftige leer- en leesmethode, gebaseerd op leren-in-dialoog, 
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waarin de 'leerstof' bestaat uit de eigen ervaringen van de onderdrukten binnen de eigen levenssituatie 
en alle daarin voorkomende tegenstellingen. Leren is voor hem niet het 'vreten' van vreemde woorden, 
aangereikt door een buitenstaander, maar de waarneming van de eigen levenssituatie als probleem en 
de oplossing daarvan door reflectie en actie. De rol van de leraar bestaat erin dat hij het bewustzijn 
van de leerling als probleem opwerpt, waardoor hij op zijn beurt automatisch de leerling van de leerling 
wordt en de leerling in zekere zin de leraar van de leraar. Pas op het moment dat de leerling zijn eigen 
werkelijkheid kan 'lezen' en zich bewust wordt van de onderdrukkende mechanismen binnen die wer
kelijkheid, is hij in staat daartoe actie te ondernemen. 
In navolging van Freire, stelt Inglis (1997) dat empowerment strategen zich teveel op het helpen van 
individuen richten om een grotere economische, politieke en sociale macht te verwerven. Daarbij ligt 
de nadruk volgens hem teveel op individueel vooruitkomen en niet zozeer op het construeren van een 
eigen cultuur en het engageren in het politieke proces. Hij noemt deze vorm van leren een klassiek 
voorbeeld van wat Freire 'banking education' noemt. Empowerment gaat volgens hem niet verder dan 
het verwerven van zelfvertrouwen en belangstelling om te leren. 'Empowered' zijn betekent jezelf te 
kunnen uiten, te zeggen wat je voelt, vindt, denkt en wilt. Daarentegen veronderstelt emancipatie in 
termen van bevrijding een collectieve activiteit met als doel sociale en politieke verandering. Dit wordt 
in zijn optiek niet alleen bereikt door kritische reflectie op bestaande machtsstructuren. Degenen die 
willen helpen bij emancipatie moeten deel worden van de machtsstrijd van een onderdrukt volk. Dat 
betekent dat emancipatorische vorming niet zonder meer door een externe strateeg, verbonden aan 
een geïnstitutionaliseerde organisatie, zoals een universiteit, bewerkstelligd kan worden omdat daarin 
de nadruk ligt op hiërarchie, individualisme en competitie. Zij dienen volgens Shorr (1992) eerst gede-
socialiseerd te worden uit asymmetrische en individualistisch geaarde sociale relaties en leren sym
metrische relaties aan te gaan met anderen op basis van verbondenheid en gelijkwaardigheid. Eman
cipatie kan slechts vanuit de onderdrukten zelf gebeuren of op uitnodiging van hen om deelgenoot te 
worden van hun strijd. 

"Liberation is a social act. Liberating education is a social process of illumination. Even when you individually feel 
yourself most free, if this feeling is not a social feeling, if you are not able to use your recent freedom to help 
others to be free by transforming the totality of society, then you are exercising only an individualist attitude to
wards empowerment and freedom" (Shor & Freire, 1987, geciteerd in Inglis, 1997,p.16). 

Volgens Inglis ontbreekt in het debat over empowerment de discussie over de aard van 'power'. 
Breton (1994) beschrijft de essentie van het probleem op basis van een literatuuranalyse over de em-
powermentpraktijk: 

"even though one has experienced empowering cognitive and behavioral changes, it is difficult to argue that one 
is empowered as long as those personal and interpersonal changes have no impact on socially unjust situations 
which affect one's life" ( p.31). 

In navolging van Swift en Levin (1987) stelt zij verder, dat "while empowerment connotes a subjective 
and objective reality, they are related but different phenomena". Zij toont daarmee aan dat de objec
tieve realiteit van empowerment naar strucurele condities verwijst die de toewijzing van macht in een 
samenleving beïnvloeden en die toegang geven tot haar hulpbronnen. De subjectieve realiteit verwijst 
naar veranderingen in perceptie en bewustzijn. Beide realiteiten hangen weliswaar met elkaar samen, 
maar zijn verschillende fenomenen. Het subjectief ervaren van empowerment is belangrijk, maar zo
lang deze individueel waargenomen veranderingen in kennis en gedrag geen invloed hebben op soci
aal onrechtvaardige situaties kan moeilijk over werkelijke empowerment van individuen (groepen) ge
sproken worden. Daarvoor is sociale actie nodig, die verder gaat dan de gerichtheid op louter het indi
vidu. Volgens Breton (1994) zouden progressieve hulpverleners ook verantwoordelijkheid moeten ne
men voor sociale verandering. Tegelijkertijd wijst zij erop dat in de literatuur over empowermenttheorie 
en praktijk deze associatie nauwelijks gemaakt wordt. 

'The process of conscientization (developing an awareness of personal and structural dimensions of situations or 
problems) becomes part of an empowering strategy only if the cognitive restructuring it entails leads to seizing or 
creating opportunities in the environment to either change the structural dimensions which constitute obstacles or 
take advantage of the structural dimensions which constitute resources, and only if these exist the capacities and 
the will or motivation to seize the opportunities" (Breton, 1994,p.32-33). 

Daarmee bedoelt Breton dat de macht om te benoemen vergezeld moet gaan met de macht om te 
handelen. 
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Volgens Van 't Rood (1996) is het denkbaar dat men zich bij het nastreven van empowerment een 
minimum en een maximum kan stellen. Het ene uiterste is dan gericht op het leren van praktische 
vaardigheden opdat men zich adequaat kan aanpassen aan een veranderende omgeving. Met 'ade
quaat' bedoelt Van 't Rood "dat men zich een voor zichzelf bevredigende en waardige positie kan ver
werven in relatie tot die omgeving, zowel binnens - als buitenshuis" (p.65). Het andere uiterste verwijst 
naar het zich verwerven door participanten van het vermogen (de macht) de omgeving te transforme
ren ten behoeve van de eigen emancipatie. Hij wijst er erop dat dit maximum weliswaar veel moeilijker 
te bereiken is als de minimumvariant, maar beide sluiten elkaar niet uit. De transformatievariant ver
wijst volgens Van 't Rood naar werkelijke empowerment, terwijl de aanpassingsvariant het gevaar in 
zich draagt van een schijnaanpassing of slechts leidt tot een louter technologisch gestuurde vorm van 
ontwikkeling. 

De hiervoor genoemde opvattingen over 'community empowerment' leert ons het belang te onder
kennen van de wijze waarop empowerment moet worden bereikt. Dit betekent voor de hulpverlening 
aan gezinnen binnen het kader van de jeugdzorg dat men moet uitgaan van en aansluiten bij de ac
tuele leefomgeving en de culturele achtergrond van de cliënten ( vergel. de actor-optiek van Tenne-
kes,1995). "Slechts vanuit de context van de eigen leefomgeving kunnen cliënten zich bewust worden 
van hun eigen positie binnen de hen bekende omgeving en kunnen zij vaardigheden ontwikkelen om 
die positie duurzaam te verbeteren" (Van 't Rood, p.67). Essentiële ingrediënten daarin zijn o.a. 'be
wustwording, zelfvertrouwen, zelfexpressie en zelfrespect, en in relatie daarmee, organisatievorming 
teneinde bepaalde, soms collectieve, doelstellingen meer effectief na te kunnen streven'. Voor de wijze 
waarop dit geïnitieerd en gerealiseerd kan worden verwijst Van 't Rood naar de wijze waarop Freire de 
rol van de leraar' beschrijft. 

Bovenstaande inzichten leveren een waardevolle aanvulling op die beschreven zijn in de paragraaf 
over individuele empowerment. Niettemin hebben ook de beschrijvingen over community empower
ment hun beperkingen. Ook hierin wordt nagenoeg geen aandacht besteed aan de grenzen ervan ge
relateerd aan persoonlijke behoeften en beperkingen van individuen. De uitwerking van community 
empowerment wordt daarentegen veelal in algemene bewoordingen beschreven, waarbij ook de in
druk gewekt wordt dat het gaat om een homogene groep die zich enerzijds maatschappelijk onder
drukt voelt en anderzijds geholpen zou kunnen èn willen worden door het al dan niet collectief ontwik
kelen van een kritisch bewustzijn met als doel sociale verandering te bewerkstelligen. 

1.6 Empowerment vanuit een sociaal-ecologisch perspectief. 
Bovengenoemde opvattingen staan model voor twee uitersten in de discussie over de betekenis en 
het doel van empowerment: het in staat stellen van mensen om controle uit te oefenen over hun eigen 
leven door 1 ) individuele verandering binnen een bestaande sociale context ( bijvoorbeeld door be
wustwording van eigen mogelijkheden en het aanleren van specifieke vaardigheden). In deze bena
dering staat de sociale context waarbinnen het individu zich bevindt niet ter discussie, terwijl er wel 
invloeden van uitgaan die het proces van individuele verandering initiëren en begrenzen. 2) door 
sociale verandering. In deze benadering staat de context zelf ter discussie vanwege haar onderdruk
kende structuur. Empowerment staat hier voor verandering van de sociale context opdat het individu in 
staat gesteld wordt om zijn eigen leven te kunnen leiden. 

Er zijn ook auteurs die ervan uitgaan dat individuele - en sociale verandering in onderlinge samen
hang deel uitmaken van het empowermentproces. Zij gaan uit van een sociaal-ecologische benade
ring, waarin bovengenoemde invalshoeken samenvallen. 

Delgado-Gaitan (1990) omschrijft empowerment als de verandering van een individu of een groep, 
die hem in staat stelt volledig te participeren in zijn sociale omgeving. De met empowerment gepaard 
gaande verandering wordt gerealiseerd door een interactief proces tussen zowel individuen en institu
ties. Voor de beschrijving van het proces van empowerment sluit hij aan bij Cochran (1987) en Van-
derslice(1984): 

"An interactive process involving mutual respect and critical reflection through which both people and controlling 
institutions are changed in ways which provide those people with greater influence over individuals and institutions 
which are in some way impeding their efforts to achieve equal status in society, for themselves and those they 
care about. Furthermore, meaningful changes occur when people work together on behalf of something greater 
than themselves as individuals" (In :Delgado-Gaitan, 1990, p.42). 

Centraal in de sociaal-ecologische benadering staat de interactie tussen mensen en hun omgeving, 
gebaseerd op wederzijds respect en kritische reflectie, waardoor zowel individuen als controlerende 
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instituties veranderen op een manier waardoor individuen een grotere invloed krijgen op mensen en 
instituties die hen verhinderen om een gelijkwaardige positie in de maatschappij te verwerven. Volgens 
Rappaport (1981 ; 1984) gaat het bij empowerment om onderzoek naar het totaal van verschijnselen die 
we willen begrijpen, voorspellen, verklaren of beschrijven, die we willen stimuleren, faciliteren of creë
ren door middel van toepassing van interventies en die we willen propageren middels sociaal beleid. 
Om inzicht te krijgen in de betekenis van empowerment moeten volgens hem niet alleen individuen be
studeerd worden, maar ook de verhoudingen tussen individuen en de situaties en omgeving waar zij 
deel van uitmaken. In het begrip gaat volgens hem een kwaliteitsnorm schuil over het verband tussen 
een persoon en zijn omgeving of tussen hem en iets wat buiten hem ligt. Taak [van hulpverleners] is te 
specificeren welke invloed uitgaat van deze verhoudingen op individuen, organisaties en gemeen
schappen. De kernvraag daarbij is: wat is de aard van de situaties waarin empowerment wordt ont
wikkeld of juist wordt verhinderd? Empowerment is daarom volgens Rappoport niet alleen een psycho
logisch begrip, het is ook een organisatorisch, politiek, sociologisch, economisch en spiritueel begrip. 
Empowerment bestrijkt dus meerdere niveaus die elkaar wederzijds beïnvloeden. Daarom gaat hij er in 
navolging van Kelly & Hess (1986) en Tricket & Vincent (1985) vanuit dat de aard van de theorie met 
betrekking tot empowerment ecologisch moet zijn. Het biedt mogelijkheid tot "environmental recon
naissance and the identification of resources" (Trickett, 1984 in Rappaport, 1987). "It also suggest an 
interest in the role relationships between people, policy, programs and professionals, in change over 
time, and in the contextual meaning of the variables of interest" (Rappaport, 1987, p.134). 

Sociaal ecologen zien individuen ingebed in een complex geheel van onderling verbonden syste
men. Deze systemen omvatten zowel primaire (individu, gezin, leeftijdsgenoten, school) als secundaire 
(buurt, plaats, werk, jeugdzorg, media, cultuurinvloeden en sociale) invloeden. In deze benadering 
wordt gedrag beschouwd als eindproduct van de interacties tussen individuen en de onderling verbon
den systemen waarvan zij deel uitmaken (Bronfenbrenner, 1979,zie ook hfst.2.4.3). The Cornell Em
powerment Group (1989) geeft de sociaal ecologische benadering in een model weer (zie figuur 1.6.1). 
De buitenste cirkel (1) verwijst naar de interacties van individuen met de natuurlijke omgeving. Zowel 
alle waardensystemen, als institutionele en persoonlijke relaties worden beïnvloed door de onderlinge 
verwevenheid van mensen met land, water, lucht en andere vormen op lokaal, biologisch en globaal 
niveau. Het ondersteunen van gezonde onderlinge verbanden op dit niveau is van het grootste belang 
in ieder empowermentproces. De tweede cirkel verwijst naar de waardensystemen die ten grondslag 
liggen aan de organisatie en distributie van hulpbronnen in een bepaalde samenleving en naar de so
ciaal- structurele voorwaarden die deze overheersende waarden reflecteren. Institutionele verbanden 
(cirkel 3) hebben niet alleen betrekking op verbanden tussen belangrijke instituties binnen de cultuur 
(zoals scholen, kerken, arbeidsplaatsen, sociale diensten en andere overheidsorganen) maar ook op 
de relaties tussen individuen of groepen en deze instituties. Informele netwerken (cirkel 4) bestaan uit 
familieleden, buren, vrienden en kennissen en spelen een cruciale rol in het uitwisselen van informatie, 
het bieden van materiële en emotionele ondersteuning, en geven van advies aan gezinsleden. Ge-
zinsdynamieken (cirkel 5) hebben betrekking op de wijze waarop rollen zijn vastgelegd, en op de ma
nier waarop werk, opvoeding en vrije tijdsactiviteiten in een gezin worden uitgevoerd. In de 6e cirkel ligt 
de nadruk op kennis, attitudes en vaardigheden die tot uitdrukking komen in de productieve interactie 
tussen gezinsleden onderling. Tenslotte concentreert de binnenste (7e cirkel) zich voornamelijk op (het 
ontwikkelen van een positief) zelfbeeld. De lokale omgeving, het centrum van het empowermentpro
ces, bestaande uit gezinnen, informele netwerken, en lokaalgebonden instituties (cirkel 3, 4, en 5) re
flecteert resp. reageert op een reeks overheersende overtuigingen, economische verhoudingen en de 
fysieke omgeving. De grenzen tussen de cirkels in dit model zijn poreus, en zijn afgebeeld met een 
stippellijn. Daarmee wordt aangegeven dat de invloeden zowel van buiten naar binnen gericht zijn als 
andersom. 

The Cornell Empowerment Group gaat ervan uit dat empowerment geen doel op zich is maar een 
voortdurend proces dat zich op gemeenschapsniveau afspeelt. Zij omschrijft het empowermentproces 
als volgt: 

"Empowerment is an intentional, ongoing process centered in the local community, involving mutual respect, criti
cal reflection, caring, and group participation through which people lacking an equal share of valued resources 
gain greater acces to and contol over those resources" (Cornell Empowerment Group, 1989, p.2). 

Door empowerment als een 'ongoing process' te omschrijven, maakt The Cornell Empowerment Group 
onderscheid tussen empowerment als proces en empowerment omschreven in termen van een serie 
uitkomsten of doelen. Zij erkent weliswaar dat veranderingen in individuen, groepen, netwerken of in
stituties bijdragen aan het proces, maar met de term 'ongoing' wordt nadrukkelijk verwezen naar een 
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zich voortdurend, evoluerend proces, waarin bereikte resultaten op hun beurt in een opgaande spiraal 
tot verdergaande participatie in het proces leiden. 

Tegenwoordig pretenderen veel gezinsgerichte opvoedingsondersteuningsprogramma's in de Ver
enigde Staten en daarbuiten uit te gaan van een sociaal ecologische benadering. Uit de literatuur blijkt 
echter dat lang niet alle programma's bovenstaande cirkels in hun werkwijze betrekken. Volgens Weiss 
(1990) richten veel gezinsondersteuningsprogramma's zich te veel op de niveau's die voornamelijk 
rondom het directe gezin gecentreerd zijn. Zij noemt dit het 'parent as consumer' model. Zij kunnen 
daar volgens haar weliswaar positieve effecten mee bereiken op het gebied van individuele compe
tentie, maar besteden in mindere mate aandacht aan empowerment van gezinnen in relatie tot institu
ties op een breder maatschappelijk niveau. Deze programma's concentreren hun doelen en hun hulp
bronnen op het veranderen van individuen, op de ouder-kind interactie en op het bieden van toegang 
tot informele en formele ondersteuningskanalen ( niveau's 3 t/m 7). Zij verklaart dit vanwege het feit 
dat het bereiken van positieve effecten op niveau 1 en 2 een veel ingewikkelder materie is waarin men 
niet alleen tegen institutionele barrières kan aanlopen maar ook geconfronteerd wordt met allerlei fun
damentele kwesties, waarbij het steeds de vraag is of men streeft naar verandering ten behoeve van 
of samen mèt de gezinnen die om hulp vragen. Niettemin moet men er volgens Weiss naar blijven 
streven ook empowerment op deze niveaus te bewerkstelligen en kan het ecologische model behulp
zaam zijn om aan de hand van de genoemde niveaus kritisch te kunnen reflecteren op dergelijke 

"iguur 1 -6-1. Weergave van de sociaal-ecologische benadering (Cornell Empowerment Group, 1989) 
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vraagstukken en van daaruit te onderzoeken hoe empowerment uitgebreid kan worden naar andere 
cirkels in het model. 
Een voorbeeld van een ecologische benadering binnen gezinsinterventieprogramma's waar Weiss op 
doelt is het interventiemodel van Dunst, Trivette & Deal (1988). Dit model is tot ontwikkeling gekomen 
binnen vroegtijdige interventie- en ondersteuningsprogramma's voor hulpzoe kende gezinnen. Daarin 
wordt vooral gefocust op het (functioneren van) gezinnen als individuele eenheden. Uit diverse publi
caties van hun hand blijkt dat minder aandacht wordt besteed aan de interactie van gezinnen met an
dere sociale informele en formele netwerken, buiten het natuurlijke milieu van herkomst. De nadruk 
wordt vooral gelegd op behoeften en aspiraties zoals die verwoord worden door hulpzoekende gezin
nen, op bestaande krachten en vaardigheden van het gezin, op het versterken van het persoonlijke 
sociale netwerk van het gezin en op het vergroten van de zelfredzaamheid van het gezin. De hulp is 
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gericht op het vergroten van de verwerving en het gebruik van vaardigheden om hulpbronnen te mobi
liseren en zeker te stellen. Dit model concentreert zich voornamelijk op de niveaus 4 t/m 7 uit het weer
gegeven model van The Cornell Empowerment Group. 

De verdienste van Dunst en zijn collega's is dat zij in hun hulpverleningsmodel aansluiten bij de be
hoeften en krachten zoals die verwoord worden door hulpvragers en dat zij aandacht besteden aan de 
invloed die uitgaat van de interactie tussen hulpverlener en cliënt op het gedrag van de cliënt. 

"....it is not simply a matter of whether or not family needs are met, but rather the manner in which needs are are 
met that is likely to be both enabling and empowering" (Dunst et al.1988, p.4). 

Door zich echter voornamelijk op het 'hulpzoekende' gezin in zijn natuurlijke omgeving te richten is het 
de vraag of daarmee volledig recht gedaan wordt aan wat de ecologische benadering in feite behelst, 
in de zin dat individuen ook buiten hun vertrouwde omgeving invloed kunnen uitoefenen op systemen 
waarvan zij afhankelijk zijn en zich van daaruit hulpbronnen kunnen toeëigenen. 

Andere kritische geluiden komen o.a. Van Khoo (1990), Rappaport (1990) en Staples (1990). Deze 
auteurs gaan ervan uit dat het een misvatting is dat empowerment van individuen, gezinnen en de 
omgeving door gezinsondersteunings-, preventie-, en opvoedingsprogramma's bewerkstelligd kan 
worden. Hun kritiek richt zich voornamelijk op de beperkte aandacht in deze programma's voor alle 
(informele en formele) sociale systemen die elkaar wederkerig beïnvloeden. Volgens Khoo (1990) is 
het een illusie ervan uit te gaan dat deze programma's leiden tot verandering van sociale structuren. 
Deels omdat deze programma's veelal te kleinschalig van karakter zijn, en dus slechts toegankelijk zijn 
voor een kleine groep mensen tegelijkertijd. Deels ook omdat deze zgn. 'bottom-up' programma's niet 
tegelijkertijd samengaan met grootschalige nationale programma's geïnitieerd en geïmplementeerd 
door de overheid middels een top-down benadering, waarin op grote schaal mensen geïnformeerd 
worden over gezondheid, sociale dienstverlening, consumentenrechten e.d. die mensen in staat stel
len goede keuzes te maken. Staples (1990) gaat nog een stap verder door te veronderstellen dat 
sociale problemen niet op individueel niveau aangepakt kunnen worden. Sociale problemen, voort
komend uit sociale ongelijkheid vereisen in zijn optiek sociale actie (Staples, 1990). 

Volgens Rappaport (1990) ontbreekt het bij helpende professies vaak aan kritische analyse, zowel 
ten aanzien van standpunten en drijfveren als ook ten aanzien van het taalgebruik. Termen als cliën
ten, patiënten, hulpvragers zijn volgens hem op zich al termen die verwijzen naar 'disempowerment'. 
Dit geldt ook voor de definiëring van gezinnen in family supportprogramma's. Er zijn in zijn optiek veel 
hulpbehoevende individuen die niet aan het beeld voldoen van het traditionele doorsnee gezin (vader, 
moeder en kinderen) maar die wel baat zouden kunnen hebben bij zowel toegang tot hulpbronnen en 
het delen van hun leven met anderen in een wederkerige, in plaats van in hulpverlener - hulpvrager 
relatie. Volgens hem zouden gezinsondersteuningsprogramma's aangemoedigd moeten worden tot 
een kritische analyse van wat zij verstaan onder een gezin. Hetzelfde geldt volgens hem voor termen 
als opvoeding, preventie en ondersteuning. 

The Cornell Empowerment Group (1989) kan daarbij als voorbeeld dienen. The Cornell Empower
ment Group is binnen 'family support' verband voortdurend op zoek zijn naar wegen waarop zowel in
dividuele als sociale [ in de betekenis van 'community', zoals bedoeld in § 1.5.3] empowerment be
reikt wordt. In het Network Bulletin van Empowerment & Family Support (1989-1992) worden talloze 
voorbeelden beschreven van projecten in de V.S. als ook daarbuiten waarbij zowel aan de individuele 
als aan de sociale component recht wordt gedaan. 

Naast the Cornell Empowerment Group verdient in dit kader het programma 'Wraparound' bijzon
dere aandacht. Het is sinds de jaren tachtig in de Verenigde Staten tot ontwikkeling is gekomen ten 
behoeve van kinderen (en hun gezinnen) met ernstige emotionele - en gedragsproblemen. In dit pro
gramma worden gezinnen gestimuleerd tot participatie in alle informele en formele systemen waar zij 
zowel direct als indirect deel van uitmaken met als doel een sociaal ondersteunend netwerk te creëren 
binnen hun eigen omgeving. Voor een uitgebreide beschrijving van dit programma wordt verwezen 
naar § 2.8. 
Ook in feministische studies worden zowel de individuele als de sociale component in empowerment 
benadrukt. Daarvoor wordt onder andere verwezen naar Riger (1984), Delgado-Gaitan (1990) en Wo-
rell & Remer ( 1992) en Jacobs (2001). Volgens Worell & Remer (1992) moet bij empowerment niet 
alleen rekening gehouden worden met het intrapsychisch functioneren van individuen, maar moet de 
persoon ook binnen de context van een bredere sociale omgeving met haar instituties in beschouwing 
genomen worden. Zij gaan ervan uit, dat individuen niet volledig in een staat van welbevinden kunnen 
zijn als zij moeten functioneren in een omgeving die patriarchaal en onderdrukkend is. In hun optiek 
gaat het bij de persoonlijke component vooral om flexibiliteit en competentie op alle gebieden van per-

31 



soonlijk functioneren. De omgevingscomponent is gericht op een maatschappij die vrij is van stereo
typen en barrières, gebaseerd op geslacht, ras, leeftijd, handicap en andere karakteristieken die indi
viduele vrijheid en de mogelijkheid tot een bevredigend leven beperken. Zij huldigen het standpunt dat 
hulpverleners er niet langer vanuit kunnen gaan dat problemen van cliënten op te lossen zijn door hen 
te helpen bij het verwerven van inzicht in hun persoonlijke conflicten en door hun specifieke gedrag te 
veranderen. Cliënten moeten aangemoedigd worden hun persoonlijke problemen te relateren aan de 
structuur van de maatschappij, die interne en externe barrières opwerpt voor optimale ontwikkeling. 
Hulpverlening kan in hun optiek dan ook niet waardevrij zijn. Hulpverleners, die de invloed van sociale, 
politieke, economische en culturele omgevingsfactoren op de problemen, die cliënten ervaren, ontken
nen en die dus vooral aandacht hebben voor de innerlijke conflicten van de cliënt dragen bij aan het 
fenomeen 'blaming the victim'. In deze benadering wordt al dan niet impliciet de cliënt verantwoordelijk 
gesteld voor zijn gedrag, gedachten en gevoelens ongeacht de restrictieve en/of onderdrukkende om
geving waarbinnen deze ontwikkeld zijn (vergel. § 1.4.1). 

In de voorafgaande paragrafen is empowerment beschreven vanuit verschillende theoretische in
valshoeken. In de ecologische benadering vallen de diverse theoretische opvattingen over empower
ment samen. Daarin wordt zowel rekening gehouden met individuele en sociale componenten en 
wordt de onderlinge verwevenheid tussen beide benadrukt. 

Het begrip empowerment kan vanuit deze benadering in de ruimste zin van het woord omschreven 
worden als: een meervoudig begrip doordat het van toepassing is op individuen, gezinnen, informele 
sociale netwerken, specifieke doelgroepen, organisaties en gemeenschappen met de daarin domine
rende waardensystemen en op de onderlinge verwevenheid tussen de genoemde niveaus. Empower
ment verwijst naar een zich voortdurend evoluerend proces, gecentreerd in een specifieke eigen om
geving, zich manifesterend in een variëteit aan vormen, waarin de betrokkenen in onderlinge samen
werking elkaar ondersteunen bij het beter grip krijgen op hun bestaansmogelijkheden. Werkzame be
standdelen daarin zijn: respect voor ieders autonomie op basis van gelijkwaardigheid, kritische reflec
tie op mogelijkheden en beperkingen van betrokken niveaus, gerelateerd aan sociaal-economische, 
politieke en organisatiestructuren die daar indirect op van invloed zijn. 

Maar hoe laat deze ruime omschrijving zich vertalen naar de praktijk van het handelen? Wat bete
kent een dergelijke ecologische benadering voor het handelen van hulpverleners, voor hun cliënten en 
niet in de laatste plaats voor de organisaties waar zij deel van uitmaken? 

In de inleiding van dit hoofdstuk werd reeds opgemerkt dat empowerment in de organisatiekunde en 
managementliteratuur een bekend begrip is. Op het gevaar af dat enerzijds te ver wordt afgeweken 
van het onderwerp, doch anderzijds er naar gestreefd wordt om een zo'n volledig mogelijk beeld te 
geven van de verschillende empowermentperspectieven, wordt in paragraaf 1.7. kort ingegaan op hoe 
empowerment binnen de organisatiekunde en managementliteratuur omschreven wordt en welke im
plicaties dat heeft voor het handelen van resp. de werkgever en de werknemer. Daarna wordt in para
graaf 1.8. uitvoerig stil gestaan bij de implicaties van empowerment voor de consument van dienst
verlenende instellingen. Paragraaf 1.9 is tenslotte gewijd aan de implicaties van empowerment voor 
het handelen, de grondhouding van de hulpverlener. 

1.7 Empowerment in organisaties. 
Sinds de jaren tachtig is het begrip empowerment niet meer weg te denken uit de Amerikaanse mana
gementliteratuur. Grofweg gaat het om het participeren van werknemers op managementniveau ener
zijds en het delegeren van management naar lagere niveaus in de organisatie anderzijds in de ver
wachting daardoor betere kwaliteit en verhoogde productie te verwerven. 

Conger & Kanungo (1988) omschrijven empowerment als "process of enhancing feelings of self-effi
cacy among organizational members through the identification of conditions that foster powerness and 
through their removal by both formal organizational practices and informal techniques of providing effi
cacy information". Thomas & Velthouse (1990) beschouwen empowerment als "increased intrinsic mo
tivation". Keller & Dansereau (1995) als "perceived control" en Senge (1990) spreekt over "personal 
mastery". Mc Bride en Skau (1995) omschrijven empowerment als het verwerven en uitoefenen van 
persoonlijke macht (invloed). Als belangrijke ingrediënten bij het bewerkstelligen van empowerment 
worden door hen onder andere 'vertrouwen in iemands capaciteiten', 'reflectie op iemand's handelen', 
'actief luisteren', 'geduld', 'ondersteuning', 'samenwerking', 'doelgerichtheid', 'respect', 'autonomie' en' 
'erkenning' genoemd. 
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Uit deze omschrijvingen blijkt dat verschillend gedacht wordt over de invulling van het concept em
powerment. Dit blijkt ook uit publicaties waarin empowerment in verband gebracht wordt met speci
fieke leiderschapsstijlen. Keiler en Dansereau (1995) onderzochten het verband tussen leiderschaps
stijlen van managers en empowerment. Zij gingen daarbij uit van twee vooronderstellingen: 
1. Empowerment van ondergeschikten is een belangrijke graadmeter voor effectiviteit in organisaties. 
2. Naarmate superieuren macht en controle delegeren naar hun ondergeschikten wordt de macht en 
controle [van de superieur en de organisatie ] groter. De 'social exchange' theorie (Hollander 1978, 
Homans 1961, in Keiler & Dansereau, 1995) diende als basis voor het inzicht in de relatie die zich ont
wikkelt tussen een superieur en zijn ondergeschikte. Keiler en Dansereau toonden in hun onderzoek 
het verband aan tussen door superieuren geboden ondersteuning bij gevoel van eigenwaarde, hande
lingsvrijheid in de vorm van gedelegeerde verantwoordelijkheid en een toename in waargenomen con
trole bij de ondergeschikten. Ondergeschikten die gedelegeerde verantwoordelijkheid krijgen reageren 
daarop door te presteren overeenkomstig de wensen van de superieur. Tevreden over de prestaties 
van de ondergeschikte, reageert de superieur daarop met meer waardering en handelingsvrijheid en 
is de cyclus van 'social exchange' tussen werknemer en leidinggevende rond. 

De vraag rijst hier echter wel om wiens empowerment het nu werkelijk gaat, c.q. wiens empower
ment prevaleert: die van de organisatie (vergelijk vooronderstelling 1 en 2 van Keiler en Dansereau) of 
die van de werknemer. Covey's (1991) omschrijving van een empowerde organisatie spreekt wat dat 
betreft boekdelen: "an empowered organization is one in which individuals have the knowledge, skills, 
desire and opportunities to personally succeed in a way that leads to organizational succes" (p.212). 
Bovengenoemde omschrijvingen appelleren niet aan empowerment van werknemers in relatie tot an
dere levensgebieden waar de werknemer deel van uitmaakt. Met andere woorden: wat is het uitstra
lingseffect van een 'empowerde' werknemer naar zijn collega's, zijn gezin, zijn vriendenkring, zijn al
gemeen welbevinden? Vervolgens lijkt de veronderstelling gerechtvaardigd dat de handelingsvrijheid 
van de werknemers in evenwicht moet zijn met de doelen die de organisatie stelt. Onduidelijk blijft in 
hoeverre werknemers invloed hebben op deze doelen. Indien dat niet het geval is, is er dan niet eerder 
sprake van manipulatie in plaats van empowerment van de werknemer? 

Inglis (1997) geeft in zijn artikel 'Empowerment and Emancipation' een kritische analyse van em
powerment binnen organisaties. Hij sluit daarvoor eerst aan bij Clutterbuck en Kamagan (1994) die 
een algemene omschrijving geven van wat doorgaans in de managementliteratuur onder empower
ment wordt verstaan: het aanmoedigen van werknemers om informatie te delen, te participeren in het 
management, kritisch te leren reflecteren op hun attitudes, waarden en gedrag op de werkvloer met als 
doel meer zelfsturend te worden en communicatief vaardiger. Empowerment staat in verband met het 
concept van 'Total Quality Management' (TQM) en concept van 'de lerende organisatie'. In beide con
cepten wordt een sterke nadruk gelegd op feedback, creativiteit, teamwork en probleemoplossing. 
Clutterbuck & Karnagan stellen vervolgens dat "an essential ingredient in this process is to encourage 
workers to view the organization not as something outside of them but as a family or community to 
which they belong. Empowerment involves getting workers to share the same values and practices as 
managers and to improve competitiveness, quality, innovation, loyality, and, most of all, productivity 
and profit" (ClutterbuckS Karnagan, 1994, in Inglis, 1997, p.5). Inglis wijst er op dat deze opvatting uit
gaat van een harmonieuze integratie van gemotiveerde krachten (op het niveau van werknemers) in 
de doelstelling van de organisatie. Verondersteld wordt dat werknemers zich vereenzelvigd hebben 
met de waarden en normen van de organisatie en met de algemeen beoogde missie, namelijk het 
verwerven van gemeenschappelijke doelen. In navolging van Kizilos (1994) en Dandaker (1990) stelt 
Inglis dat empowerment opgevat dient te worden in termen van het creëren van een andere cultuur 
binnen de organisatie, waarbij volgens hem de structuren zelf (de hiërarchie) niet ter discussie staan. 
Empowerment verwijst weliswaar naar een gedecentraliseerde structuur waarin verantwoordelijkheden 
gedelegeerd worden, maar waarin een werkelijke decentralisatie nooit zal plaatsvinden. Het proces 
van interactie en communicatie tussen managers en werknemers vindt plaats binnen bestaande hië
rarchische structuren. Verwijzend naar Habermas stelt Inglis (1997) dat "the culture of the organiza
tion is not something which emerges through communication, interaction, and dialogue between equal 
participants at the negotiating table. Rather it is something that is created, supervised and, when nec
essary, vetoed by management" (p.3/4). Empowerment verwijst hier naar een strategische formule, die 
toegepast wordt door het management teneinde veranderingen te legitimeren die de productie en 
winst verhogen. Mc Cabe(1996, in Inglis, 1997) voegt daaraan toe dat deze veranderingen meestal 
weinig tegemoet komen aan de belangen van de werknemers. Gilbert (1996, in Inglis, 1997) gaat er 
van uit dat met empowerment van organisaties oude thema's van exploitatie, beheersing en ontmoe
diging van werknemers niet weg zijn, maar in een ander managementjasje zijn verstopt. Wat als 'em
powering' beschouwd wordt, lijkt volgens Inglis vaak op wat Freire 'banking education' noemt: 
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"Workers do not 'read' the world of work. There is no democratic decision-making process, no collaborative or self-
directed learning...Empowerment is not really about radical economic, political or social change in the workplace. 
It is not about people learning to take control over their own lives and the environment in which they live, rather it 
is about encouraging workers to rationally choose to commit themselves to the values, goals, policies, and objec
tives of the organization as a rational means of improving their life chances" (p.13.) 

Kinlaw (1996) stelt dat de verschillende betekenissen van empowerment vaak geleid hebben tot mis
verstanden binnen organisaties. Wat volgens hem klaarblijkelijk is gebeurd, is dat het organisatorische 
concept van 'participatie' en 'delegatie' geassocieerd is met het politieke en sociale concept van em
powerment in plaats van het op te vatten als een organisatorisch ontwikkelings proces. Zeer beeldend 
komt deze verwarring tot uitdrukking in de woorden van een Engelse bedrijfskundige: 

"Als ik het woord empowerment hoor, pak ik mijn geweer, omdat ik het een van die verhullende woorden vind. 
Het is als nieuwe flessen voor oude wijn. Ik houd van het begrip delegatie, omdat het een zuivere betekenis heeft. 
Empowerment is eerder een vuil woord en ik vertrouw het niet" (Oates, 1992, p.34). 

Wat opvalt is dat de beschrijvingen over empowerment in de managementliteratuur vrijwel haaks 
staan op eerdergenoemde opvattingen vanuit resp. de 'community psychology' en de sociale ecologie. 
Nergens wordt gerept over het belang van het aansluiten bij de eigen cultuur en belevingswereld van 
individuen. Integendeel, deze wordt impliciet op één lijn gesteld met de cultuur van de organisatie. Op 
grond daarvan zijn omschrijvingen van empowerment vanuit de managementliteratuur voor de praktijk 
van de jeugdzorg onbruikbaar. 

Daarnaast valt op dat binnen de managementliteratuur over empowerment weinig aandacht besteed 
wordt aan de plaats die de consument daarin inneemt. Uitzondering daarop zijn publicaties uit de hoek 
van nonprofitinstellingen, (zoals bijv. patiëntenorganisaties, zorginstellingen voor bejaarden, chronisch 
zieken en gehandicapten) waar als gesproken wordt over empowerment juist gefocust wordt op de 
consument en in veel mindere mate op de werknemers en werkgevers binnen deze sector. Bij em
powerment gaat het dan vooral om de positie van de cliënt/patiënt als consument. Dit verschil tussen 
profit- en nonprofitinstellingen kan verklaard worden uit de verschillen in doelstellingen die men be
oogt. Beide streven weliswaar verbetering van kwaliteit na, maar bij profitinstellingen is het winstoog
merk toch veelal doorslaggevend en zijn de behoeften van resp. werknemers en consumenten daar
aan ondergeschikt. Het zou voor de hand liggen dat bij non-profitinstellingen, die empowerment van 
consumenten beogen, juist de behoeften en mogelijkheden van consumenten uitgangspunt zijn voor 
de organisatie en dat het beleid daarop afgestemd wordt. 

In de volgende paragraaf wordt beschreven dat het operationaliseren van de empowermentge-
dachte gerelateerd aan de behoeften van de cliënt toch een veel ingewikkelder materie is dan dat op 
het eerste gezicht wordt verondersteld. 

1.8 Empowerment van consumenten: patiënten en cliënten. 
In het traditionele dienstverleningsmodel in onze Westerse samenleving was tot voor kort voor de con
sument vooral een passieve rol weggelegd en werden de uiteindelijke beslissingen met betrekking tot 
het welzijn van de cliënt genomen door de deskundige. De groeiende aandacht voor de consument 
binnen de zorgsector past binnen de beweging van individualisering en emancipatie die sinds de jaren 
zestig in de Westerse samenleving gaande is. Daarin treedt een verschuiving op in de verantwoorde
lijkheid voor het welzijn van het individu van overheidswege naar het individu zelf (Clarijs, 1993; De 
Ree, 1998; Duik, 1998). In het consumentgerichte model wordt van de cliënt een actieve participatie 
verwacht en ondersteunt de deskundige de cliënt bij het zoeken naar verschillende mogelijkheden en 
helpt hem of haar bij het nemen van een beslissing. 

Volgens Hagner & Marrone (1995) wordt 'consumer empowerment' vaak gelijkgesteld met een hoge 
kwaliteit van de dienstverlening en een klantgerichte dienstverlening, met één of meerdere vormen van 
inspraak van consumenten in en invloed op de dienstverlening en een relatie tussen hulpverlener en 
cliënt gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect. 

Sommige auteurs omschrijven consumentenempowerment in termen van reeds bestaande definities 
van empowerment en passen de begrippen toe op hun eigen werkgebied. Reed, Fried & Rhoades 
(1995), wetenschappers die zich bezighouden met de ontwikkeling van technologische hulpmiddelen 
ten behoeve van empowerment van mensen met een handicap ontlenen hun omschrijving van 'con
sumer empowerment' aan Emener (1991): 
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"Consumer empowerment facilitate and maximize opportunities for individuals with disabilities to have control and 
authority over their own lives" ( in Reed et al. 1995, p.30). 

Iverson, Sahay & Ashbury(1998) wetenschapsbeoefenaars op het gebied van kanker in Canada, kwa
men op basis van literatuuronderzoek naar het begrip empowerment tot de volgende omschrijving van 
empowerment voor kankerpatiënten: 

"Empowerment of the cancer patient should be viewed as a process in which the patient moves from a postion of 
little or no understanding and control of the situation to a position of personally desired understanding and control. 
Cancer patients could be located at any place along this continuum; the intent of interventions would be to help 
them move in the direction of achieving their desired level of empowerment. We define a 'desired level of empo
werment' from the cancer patient's perspective; that is, the position along the continuum that meets her/his needs. 
For some patients the desired level of empowerment may mean total autonomy over the cancer treatment deci
sion-making process, while for others it may mean transferring the decision-making process entirely to the health 
care professional. Empowerment, then, is the process whereby the patient acquires the information ans skills ne
cessary to make choice and ensure that the choice is enacted" (p.2.). 

Voor Iverson et al. (1998) kan door middel van twee componenten in het empowermentproces van 
kankerpatiënten afgemeten worden in hoeverre er sprake is van empowerment, namelijk: de be
kwaamheid om een competente participant te zijn ('participatory skills') en de bekwaamheid om invloed 
uit te kunnen oefenen op specifieke situaties ( 'situation-specific skills'). 

Een uitgewerkt model voor consumentenempowerment ontbreekt echter nog in de literatuur. Dit is 
op zich niet verwonderlijk, omdat literatuuronderzoek heeft uitgewezen dat er tot nu toe nog geen con
sensus bestaat over de betekenis en de operationalisatie van het begrip consumenten empowerment 
binnen de zorgsector. Dit zelfde geldt ten aanzien van daarmee verband houdende sleutel begrippen 
zoals 'zorgbehoefte' en 'vraaggerichte' of 'vraaggestuurde' diagnostiek (Nolan & Grant, 1992; Caldock, 
1994a/b ; Mc Walter et al. 1994; Nolan & Caldock, 1996). 

Critici hebben zich vooral beziggehouden met het inventariseren en beschrijven van knelpunten die 
in de literatuur en in de praktijk aan het licht komen in pogingen het begrip consumenten empower
ment te omschrijven en te operationaliseren. Daaruit blijkt enerzijds dat men het er in het algemeen 
over eens is dat de positie van de cliënt verbeterd dient te worden, dat hij/zij meer inspraak moet krij
gen in de zorgplanning en dat er naar gestreefd dient te worden de zelfstandigheid van de cliënt zo 
veel mogelijk te waarborgen. Anderzijds blijkt dat in pogingen om dit in de praktijk te operationaliseren 
en te implementeren, men tegen problemen aan loopt bij hoe deze intenties verenigd kunnen worden 
met bestaande institutionele structuren binnen de dienstverlening met haar eigen historie, specialis
men, protocollen, regelgeving en steeds kleiner wordende budgetten.Ook loopt men tegen barrières op 
die meer conceptueel van aard zijn. Bijvoorbeeld daar waar geen consensus bestaat over de beteke
nis van begrippen zoals 'zorgbehoefte', 'vraaggerichte diagnostiek', en 'de consument'. Als voorbeeld 
wordt in de onderhavige paragraaf onderzoeksbevindingen weergegeven van een aantal auteurs die in 
Groot - Brittannië onderzoek deden naar de implementatie van consumentenempowerment in de zorg
verlening. Dit Britse implementatieproces geschiedde op instigatie van de Britse overheid. 

De Nederlandse overheid besloot in de beginjaren negentig tot een vergelijkbaar vernieuwingspro
ces binnen de jeugdzorg (Min.van VWS, Justitie en OCW, 1995; 1996; Min.van VWS, 1999). Gezien de 
parallellen met de Britse overheidsintenties wordt uitvoerig op deze Britse resultaten ingegaan. 

1.8.1 Een kritische analyse op basis van literatuuronderzoek naar empowerment van de cliënt binnen 
de zorgsector in Groot-Brittannië. 
In 1989 zagen de lokale overheden van Groot-Brittannië zich geconfronteerd met de opdracht de eind
verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de reorganisatie en implementatie van de totale zorgsector 
binnen hun eigen gemeenschap. Zij kregen van de landelijke overheid de opdracht dienstverlening, af
gestemd op de behoeften van de cliënten, te ontwikkelen. In samenspraak met collega-instellingen en 
cliëntenorganisaties moest gezamenlijk een flexibel hulpverleningspakket worden samengesteld. Ra
tionale voor deze reorganisatie van organisatorische structuren en procedures in het algemeen, en de 
invoering van 'care management' in het bijzonder (opgetekend in 'Caring for people, the White Paper 
on community care', 1989 en daarop aansluitend The National Health Service and Community Care 
Act, 1990) was 'the empowerment of users and carers': 
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"instead of users and carers being subordinate to the wishes of service providers, the roles will be progressively 
adjusted. In this way users and carers will be enabled to exercise the same power as consumers of other ser
vices" (SSI/SWSG, 1991,p. 9. geciteerd door Myers & Donald, 1994). 

Nolan & Caldock (1996) wijzen op basis van literatuuronderzoek (Caldock, 1992, 1993,1994, Depart
ment of Health, 1993; Ellis, 1993; Baldwin & Woods, 1994; Higgings et al. 1994; Twigg & Atkin, 1994; 
Mc Walter et al. 1994) op een aantal contradicties in The White Paper: Caring for People (1989) speci
fiek gerelateerd aan 'assessment'. Ter illustratie van mogelijke barrières in het empowermentproces 
van cliënten worden hier de belangrijkste bevindingen van Nolan en Caldock weergegeven. In de vol
gende paragraaf worden een aantal empirische onderzoeksresultaten beschreven. 

In The White Paper (1989) worden volgens Nolan & Caldock (1996) vier kenmerken genoemd voor 
een effectieve zorgverlening, nl. de ontwikkeling van dienstverlening die 1) flexibel beantwoordt aan de 
behoeften van het cliëntsysteem [bij ons beter bekend onder de benaming van een vraaggerichte of 
vraaggestuurde benadering]; die 2) een reeks keuzes voor cliënten mogelijk maakt; die 3) niet meer 
intervenieert dan nodig is ter bevordering van de onafhankelijkheid en die 4) zich concentreert op de 
grootste noden. 'Assessment'1 dient daar een centrale plaats in te nemen, waarin de wederkerigheid 
tussen 'behoefte' [hulpvraag] en 'hulpantwoord' tot uitdrukking komt. The White Paper erkent dat dit 
gepaard dient te gaan met een significante verandering van de houding en benadering van beroeps
beoefenaars. Volgens Nolan & Caldock, daarbij o.a. verwijzend naar Twigg & Atkin (1994), is het ech
ter onredelijk zo'n verandering te verwachten zolang doelstellingen niet goed omschreven zijn en defi
nities van behoeften niet geëxpliciteerd en gezamenlijk gedeeld worden door instellingen, beroeps
krachten en burgers. Volgens The White Paper dienen onderzoekers te focussen op behoeften van het 
individu, maar wel op een wijze die consistent is met de prioriteiten die door de locale instanties of 
overheden gesteld worden. In The White Paper wordt nadrukkelijk gesproken over de noodzaak van 
empowerment van de 'users' en de 'carers' [ 'carers' slaat op informele personen uit het netwerk van 
de cliënt. De positie van de informele verzorger wordt daardoor officieel erkend]. Deze behoeften moe
ten weliswaar uitgangspunt zijn, maar de beroepskracht blijft verantwoordelijk voor de omschrijving 
van deze behoeften. Dit impliceert volgens Nolan & Caldock dat de omschrijving van behoefte een 
professionele hegemonie blijft, de beroepskracht behoudt de macht en de cliënt kan slechts passief 
ontvangen (zie ook Myers & Donald, 1996). Opmerkelijk is de nadruk die in het rapport op de be
hoeften van verzorgers wordt gelegd en dat de beroepskracht voor de moeilijke taak staat om een 
evenwicht aan te brengen tussen de behoeften van de cliënt en diens verzorgers. In het rapport wor
den echter geen concrete suggesties gedaan hoe dit evenwicht bereikt dient te worden. De balans lijkt 
uit te wijken ten voordele van de cliënt ..'so long as they are competent, the users' view should carry 
the most weight' (SSI 1991; in Nolan & Caldock, 1996,p.78). Bovendien bestaat er een gebrek aan 
eenduidigheid over wat de behoeften van verzorgers zijn, en hoe die zich verhouden tot die van de 
cliënt en hoe de dienstverlening daar vervolgens op in zou moeten spelen. [Datzelfde geldt ten aan
zien van de krachten (competentie) van cliënten en diens verzorgers, waar de hulp op zou moeten 
aansluiten]. 

In het belang van zowel de tevredenheid van consument als in het kader van efficiëntie behoort het 
assessmentproces zo simpel mogelijk, zo snel mogelijk en zo informeel mogelijk te verlopen. Dat be
tekent dat procedures op het principe gebaseerd moeten zijn van wat minimaal noodzakelijk is om te 
weten. Volgens Nolan en Caldock verenigen eenvoud, informaliteit en snelheid en geringe informatie 
zich niet met opvattingen uit het werkveld waarin de nadruk wordt gelegd op het bewerkstelligen van 
een vertrouwensrelatie als belangrijk ingrediënt in het hulpverleningsproces tussen hen en de cliënt. 
Wat in hun optiek voorkomen moet worden is dat hulpverleners te kampen krijgen met 'the brief visitors 
syndrome', waarin individuen slechts oppervlakkig contact met de hulpverlener krijgen. Inzicht in de 
werkelijke situatie van individuen vereist familiariteit wat slechts door regelmatig contact tot stand kan 
komen. 

Termen zoals 'behoefte' en zorg' plaatst, volgens Nolan & Caldock, mensen in een afhankelijke po
sitie en versterkt het beeld dat zij problematisch zijn. In plaats van zich te richten op hoop en aspiraties 
van cliënten, is de tendens te focussen op gebreken en problemen. 

Een geïntegreerde, gecoördineerde samenwerking tussen instanties en professies is voorwaarde 
voor een goed functionerend behoefteonderzoek. Maar, stellen Nolan & Caldock, zolang echter een 
duidelijk, expliciet kader en van daaruit ontwikkeld beleid en richtlijnen voor het handelen ontbreekt, 
zijn beroepskrachten genoodzaakt op hun eigen impliciete kennis terug te vallen. De meest versluierde 

'Assessment' wordt hier opgevat in de betekenis van een holistische benadering van behoeften gerelateerd aan een verbeterd, 
breed opgezet op de behoeften afgestemd hulpaanbod. 
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bron van impliciete kennis is volgens de auteurs, daarbij verwijzend naar Ellis (1993) naast opleiding 
en heersende waarden en normen vanuit de instelling, het eigen wereldbeeld van de hulpverlener. Dat 
bestaat vaak op onbewust niveau, is daardoor moeilijk tastbaar, laat staan veranderbaar. Dat dit we
reldbeeld een grote invloed uitoefent op het onderzoeksproces, werd o.a. aangetoond door Ellis (1993) 
die beschrijft hoe morele oordelen vaak doorslaggevend zijn in beslissingen over wie wel en wie niet 
hulp kreeg. Op interprofessioneel niveau spelen volgens Nolan & Caldock dezelfde problemen. Be
roepsgroeperingen spreken niet allemaal dezelfde taal en hanteren verschillende interpretatiekaders. 
Dit leidt tot communicatieproblemen, niet alleen tussen beroepsgroepen onderling, maar ook tussen 
beroepskrachten en leken. Daarvoor verwijzen de auteurs o.a. naar onderzoek van Ellis, 1993, Hig-
gings et al. 1994, Baldwin en Woods, 1994 en Twigg en Atkin (1994). 

Bovenstaande bevindingen van Nolan & Calcock leveren een belangrijke aandachtspunt op voor de 
betekenis en reikwijdte van empowerment voor de jeugdzorg. Het spanningsveld dat zij beschrijven 
tussen de behoeften van cliënten en hun verzorgers en de moeilijke taak waar de beroepskracht voor 
staat om daarin een evenwicht aan te brengen zal menig hulpverlener ook herkennen als het gaat om 
de afweging van belangen tussen ouders en kinderen. Daarin kunnen zich immers situaties voordoen 
waarin de hulpverlener geconfronteerd wordt met tegengestelde belangen. Met name in zorgelijke si
tuaties waar de veiligheid van het kind in het geding is kan het aansluiten bij de behoeften zoals die 
bijvoorbeeld verwoord worden door de ouders wel eens haaks staan op de belangen van het kind. Dit 
speelt vooral een rol bij gezinnen waarbij sprake is van ernstige verwaarlozing of mishandeling 
(Parton, 1997). 

1.8.2 Empirisch onderzoek naar de implementatie van tonsumentenempowerment' in de Britse zorg
verlening. 
Means & Lart (1994), Myers en Donald (1996) en Caldock (1996) volgden onafhankelijk van elkaar 
het hervormingsproces in Groot- Brittannië en deden op diverse plaatsen empirisch onderzoek naar de 
wijze waarop empowerment van de cliënt in de zorgsector gestalte kreeg. Alhoewel niet geheel te ach
terhalen is in hoeverre deze onderzoeksresultaten respresentatief zijn, en dus generaliseerbaar naar 
de zorgverlening in haar totaliteit, bevestigen ze wel de onderzoeksuitkomsten van Nolan & Caldock 
(1996). , . 

Means & Lart (1994,p.34) geven de niveau's van 'user empowerment' weer in de vorm van een lad
der (zie ook Arnstein, 1969, Taylor, Hoyes, Lart & Means, 1992 en Harp, 1994) die vergelijkbare lad-
dermodellen ontwikkelden). 

Hoog Gebruikers nemen de beslissingen 
Gebruikers mogen sommige beslissingen nemen 
Gebruikers hebben de mogelijkheid invloed uit te oefenen op beslissingen 
Gebruikers worden geconsulteerd voordat beslissingen genomen worden 
Beslissingen worden bekendgemaakt en uitgelegd voordat ze uitgevoerd worden 

Laag Er wordt informatie gegeven over de genomen beslissingen. 

De wijze waarop de gebruiker in principe zijn macht kan aanwenden, kan volgens de auteurs het best 
weergegeven worden aan de hand van twee gangbare strategieën die binnen commerciële organisa
ties gehanteerd worden, nl. de 'exit' oftewel marktgerichte strategie en de 'voice' oftewel de klantge
richte strategie. De marktgerichte strategie is gebaseerd op de veronderstelling dat de klant bepaalt 
waar hij zijn product koopt en naar een andere leverancier overstapt als hij niet tevreden is met het 
verkregen product. 'De klant is koning'. De klantgerichte strategie is gebaseerd op de veronderstelling 
dat de klant een stem in de beleidsplanning krijgt en daardoor de mogelijkheid het systeem van bin
nenuit te kunnen veranderen. Met andere woorden: hij wordt betrokken bij de ontwikkeling van het pro
duct. In de eerste benadering wordt de zorgsector voorgesteld als een quasi-markt, bestaande uit met 
elkaar concurrerende instellingen en betekent 'user empowerment' dat de keuze aan de cliënt is van 
welke instellingen (en in hoeverre en tot waar) hij gebruik wenst te maken. Binnen de klantgerichte 
strategie ligt in het kader van 'user empowerment' veel meer de nadruk op inspraak van gebruikers bij 
de ontwikkeling van hulpverleningsplannen. 

Het laddermodel van Means & Lart (1994) veronderstelt dat een potentiële verschuiving van macht 
mogelijk is. Dit impliceert in de eerste plaats dat er sprake moet zijn van een organisatorische of poli
tieke context waarin het machtsevenwicht gelokaliseerd kan worden. In de tweede plaats veronder
stelt het een cultuur waarin een effectieve machtsverdeling vastgesteld kan worden. Dat vereist op zijn 
beurt dat er sprake moet zijn van een uniform en daarop aansluitend waardensysteem. Op de derde 
plaats veronderstelt het dat er sprake is van een relatie waarin machtsoverdracht ook daadwerkelijk 
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plaatsvindt. De auteurs komen op basis van hun onderzoekingen tot de algemene conclusie dat de 
elementen die deel uitmaken van het machtsevenwicht niet altijd op elkaar aansluiten en soms zelfs 
met elkaar in strijd zijn. Zij baseren deze onderzoeksresultaten op empirisch onderzoek naar de per
cepties van verschillende beroepskrachten in een reeks instellingen met verschillende specialismen en 
professionele achtergronden in Groot-Brittannië. Hier volgt een samenvatting van de belangrijkste con-
CIUSI6S. 

De meeste beroepskrachten onderschrijven de filosofie en de missie van een vraaggerichte 
holistische benadering van cliënten. In het algemeen beschrijven zij hun rol in termen van het 
ondersteunen van individuen bij het identificeren van hun behoeften. Daarbij erkennen zij dat de 
persoon in kwestie de belangrijkste deskundige is t.a.v. zichzelf. Gedurende het proces van indicatie 
en toewijzing van het hulpaanbod, beschouwen zij zich als begeleiders van mensen bij het maken van 
keuzes. Klachten- procedures voor cliënten en evaluaties werden ook geïdentificeerd als middelen 
voor inspraak en keuze. Tegelijkertijd wijzen de beroepskrachten op een arsenaal van belemmerende 
factoren die deze vraaggerichte benadering ondermijnen. Om als cliënt hogerop de participatieladder 
te kunnen komen vereist niet alleen de mogelijkheid om deze 'macht' te kunnen uitoefenen maar ook 
dat hij door de machtgever gezien wordt als iemand die die macht wil en die in staat wordt geacht 
daar bekwaam mee om te gaan. De beroepskrachten noemen in dit kader 5 factoren die de voortgang 
op de ladder belemmeren. Deze kunnen ruwweg onverdeeld worden in structurele procedurele 
culturele, prak- tische en substantiële factoren. 

Structurele belemmeringen. 
In de zorgsector kunnen in principe op vier niveau's keuzes gemaakt worden: 

keuze voor wel of geen hulp 
- tussen residentiële of ambulante hulp 

tussen verschillende organisaties 
qua vorm, mate en het moment van hulp. 

Op ieder niveau kan keuze belemmerd worden door structurele factoren, bijvoorbeeld: 
- als ook andere (toelatings)criteria gehanteerd worden dan zuiver de behoeften van de cliënt zoals 

specifieke toelatingscriteria en/of prioriteiten van een organisatie of beperkte financiële middelen 
om aan de vraag van de cliënt tegemoet te komen. Beroepsbeoefenaars staan dan voor de onmo
gelijke taak enerzijds de vragen van cliënten serieus te nemen en ze hoop te geven op een daar
op aansluitend hulpaanbod, terwijl ze anderzijds rekening moeten houden met de beperkte richt-
hjnen en/of middelen van de instelling om het voorgestelde hulpaanbod te kunnen realiseren Cal-
dock (1994) doet in dit kader melding van beroepskrachten die enerzijds te kampen hebben met 
een grote case-load en waar anderzijds van verwacht wordt dat zij op één dag in een uitgestrekt 
geografisch gebied negen 'assessment' bezoeken afleggen. Het is dan niet verwonderlijk dat van 
een vraaggerichte benadering nauwelijks iets terechtkomt. Het onderzoek is dan vooral gericht op 
functionele en praktische zaken, waarin kwantiteit (aantal onderzoeken) belanqrijker is dan de 
kwaliteit. a 

- als er binnen een regio geen of weinig differentiatie in het hulpaanbod bestaat valt er voor de cliënt 
weinig te kiezen. 

- als de samenwerking tussen instanties in een regio te wensen overlaat, vanwege verschillende 
agenda's, culturen, management, gescheiden, en soms ook met elkaar concurrerende financie
ringsstromen. Positieve geluiden over multidisciplinaire samenwerking kwamen overigens van be
roepskrachten die onder één dak gehuisvest zijn. Daar wordt gebruik gemaakt van pauzes en an
dere opportune gelegenheden om elkaar advies te vragen, informatie uit te wisselen en collega's 
op de hoogte stellen van recente veranderingen in de situatie van de cliënt. Vooral in situaties 
waarin men zich onzeker voelt, biedt dit hun de gelegenheid te overleggen met deskundigen uit 
andere disciplines. Door een dergelijke uitwisseling van ervaring blijkt men ook veel beter op de 
hoogte te zijn van de mogelijkheden en begrenzingen van ieders vakgebied, wat een effectieve af
stemming van het hulpaanbod ten goede komt (Caldock, 1994). 

- als de cliënt niet over voldoende informatie beschikt ten aanzien van het bestaande hulpaanbod 
- als er een scheiding bestaat in verantwoordelijkheid tussen diagnostiek en zorgtoewijzing- als de 

beroepskracht die het onderzoek verricht onvoldoende informatie heeft over het toewijzinqsproces 
omdat dat buiten zijn of haar verantwoordelijkheid valt. 

- als cliënten onvoldoende financieel draagkrachtig zijn t.a.v. verplichte bijdrage aan bepaald hulp
aanbod. r 
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als van de beroepskracht enerzijds een andere houding en benadering wordt verwacht ten aanzien 
van de cliënt, maar er anderzijds niet geïnvesteerd wordt in opleiding en training om die verande
ring te bewerkstelligen. 
als interprofessionele / intraprofessionele meningsverschillen leiden tot een onverenigbare aanbe
velingen. Caldock (1994) wijst in dit kader op de traditionele communicatiekloof tussen de sociale 
dienstverlening en de gezondheidzorg. Uit de gesprekken met beroepskrachten bleek dat als het 
puntje bij het paaltje komt de wensen van cliënten bijna altijd ondergeschikt zijn aan medische op
vattingen. 

Procedurele belemmeringen. 
Deze komen vooral bijvoorbeeld tot uitdrukking in de totstandkoming van - en inzage in dossiers. 
In principe kunnen inzage in en een eigen bijdrage aan dossiervorming de invloed van cliënten op het 
hulpverleningsproces vergroten. De manier waarop vervolgens met de dossiers wordt omgegaan kan 
de rol van cliënten ondermijnen. Bijvoorbeeld als cliënten ervaren dat aan hen meer gevraagd wordt 
dan zij prijs willen geven. Of als zij ermee geconfronteerd worden dat achterhouding van informatie 
(bijv. over financiële zaken) strafbaar is. Of in het geval waar cliënten te weinig betrokken worden bij 
inzage in dossiervorming of waar hen tekeningsbevoegdheid en het recht op afschrift ontnomen wordt. 

Culturele belemmeringen kunnen zich bijvoorbeeld voordoen als: 
de cliënt terughoudend is in het maken van keuzes, bijv. vanuit respect voor de deskundigheid van 
de beroepskracht en op grond daarvan diens oordelen accepteert. 
vanuit een gevoel van dankbaarheid ten aanzien van de beroepskracht, dat volgens de onderzoe
kers vaak bij oudere mensen wordt aangetroffen, die zich onmachtig voelen om voor zichzelf op te 
komen en blij zijn dat iemand bereid is hun belangen te behartigen. Het handelt hier om weerstand 
voortkomend uit een asymmetrische machtsrelatie tussen de cliënt en de deskundige. 
De veronderstelde passiviteit bij cliënten kan ook voortkomen uit een gevoel van machteloosheid 
voortkomend uit bekendheid en ervaring met de verschillende bestaande machtsrelaties binnen 
de dienstverlening. Men kiest er dan voor hun lotsbepaling over te laten aan degenen die daar wel 
invloed op hebben. 

Praktische belemmeringen. 
Volledige participatie in het hulpverleningsproces hangt voor een groot deel af van de communicatieve 
vaardigheden van de cliënt én de beroepskracht. Beroepskrachten moeten luisteren en interpreteren, 
maar kunnen dat pas als de cliënt op de één of andere manier blijk geeft van zijn wensen, behoeften 
en keuzes. Lukt dat niet, bijv. door een taalbarrière of een zintuiglijke handicap, dan zou gebruik ge
maakt moeten worden van tolken. De praktijk wijst echter uit dat daar weinig gebruik van gemaakt 
wordt. Beroepskrachten blijken in die situaties vaak te vertrouwen op informatie vanuit het informele 
netwerk van de cliënt. Het risico bestaat dan dat de werkelijke behoeften van de cliënt genegeerd wor
den. Dit speelt vooral bij mensen die niet over directe communicatiemiddelen beschikken of bij mensen 
die zich wel in staat voelen om te communiceren, maar zich niet begrepen voelen. 

Substantiële belemmeringen. 
Deze komen vooral tot uitdrukking bij bijv. mensen met dementie of een andere geestelijke handicap, 
waarbij het niet zozeer gaat of zij al of niet in staat zijn om hun eigen opinies weer te geven, maar 
waarbij er bij voorbaat al van uit gegaan wordt dat zij niet in staat zijn realistisch te kunnen oordelen 
over hun eigen situatie. In die gevallen vertrouwen beroepskrachten over het algemeen op anderen uit 
het netwerk van de cliënt, zowel met betrekking tot informatie-inwinning als ten aanzien van besluitvor
ming. Voor sommige beroepskrachten wordt dit niet als problematisch gezien, dat is voor hen nu een
maal de realiteit, terwijl anderen daarentegen erkennen dat daarin het gevaar bestaat dat anderen hun 
eigen agenda's laten prevaleren boven die van de cliënt. 

De onderzoeken van bovenstaande auteurs staan niet op zichzelf. Hagner & Maronne (1995) doen 
verslag van literatuuronderzoek naar 'consumer empowerment' binnen de gehandicaptenzorg in de 
Verenigde Staten. Zij komen tot vergelijkbare bevindingen als bovenstaande auteurs en tonen op 
grond daarvan aan dat terwijl er geen overeenstemming bestaat over de omschrijving van empower
ment, er een grote mate van overeenstemming bestaat over wat 'disempowerend' werkt. Zij stellen op 
grond van deze kritische bevindingen binnen het kader van de gehandicaptenzorg een aantal richt
lijnen voor ten behoeve van empowerment van cliënten binnen deze sector. Zij pleiten daarbij voor een 
bredere benadering in de zin van structurele hervormingen binnen de dienstverlening. Zij wijzen erop 
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dat het geven van aanbevelingen in de richting van verbetering in gedrag en attitudes van hulp ver
leners onvoldoende is. Door professionals erop te wijzen dat zij voortaan hun cliënten respectvoller 
moeten behandelen en beter naar hen moeten luisteren lost op zichzelf niets op. Noch leidt een gro
tere assertiviteit en zelfvertrouwen van individuen met een handicap op zich tot verbetering van de 
situatie. Het begrip empowerment heeft in hun optiek verstrekkende implicaties voor de praktijk, de 
organisatiestructuur en beleid. Veel meer dan tot nu toe zal daarin het accent gelegd moeten worden 
op het geven van macht aan de cliënt om diens eigen levensituatie en behoeften te omschrijven, om 
eigen beslissingen te kunnen nemen, onafhankelijk van de richtlijnen van de dienstverlening. Uitgangs
punt daarbij zou moeten zijn dat het individu met een handicap als een volwaardig lid kan participeren 
binnen de gemeenschap. De ondersteuning bij de handicap moet afgestemd worden op de individuele 
behoeften van de cliënt en deze dient benaderd te worden als een gewaardeerd gebruiker met in
spraak in de uitvoering van de organisatie. 

Dunst, Johanson, Trivette & Hamby (1991) ontwikkelden op basis van jarenlange klinische ervaring 
en literatuurstudie een multi-dimensioneel analysemodel op grond waarvan aangetoond kan worden in 
hoeverre huidig gezinsgericht interventiebeleid in haar uitwerking gezinsgecentreerd, d.w.z. consu
ment gericht en competentievergrotend zijn. Dit model leent zich er voor opvattingen, verwoord in wet -
en regelgeving, van politici, hulpverleners en consumenten te analyseren, en met elkaar te vergelijken. 
Op basis van hun onderzoek komen Dunst et al. tot de conclusie dat er een beweging gaande is die de 
richting uitgaat van een klantgerichte benadering, alhoewel er discrepanties bestaan tussen opvattin
gen gen daaromtrent van resp. beleidsmakers, hulpverleners en consumenten. Beleidsmakers zijn in 
dit onderzoek sneller geneigd een bepaald programma als klantgericht te bestempelen dan de betrok
ken hulpverleners en cliënten. Volgens Dunst et al. heeft dat mogelijk te maken heeft met het verschil 
in theorie en praktijk. Op papier kan een bepaald programma zeer klantgericht overkomen, doch het 
uitvoeren daarvan in de praktijk is een ander verhaal. 

Kritische geluiden van gelijke strekking als omschreven door Means & Lart (1994), Myers en Donald 
(1996), Caldock (1996) Nolan & Caldock (1996) en Hagner & Marrone (1995) staan onder andere be
schreven in een in Nederland in 1998 uitgegeven publicatie van het Nederlands Instituut voor Zorg en 
Welzijn (NI2W) 'Empowerment. Eigenmachtig worden in de hulpverlening'(Royers et al.1998). Diverse 
auteurs beschrijven daarin vanuit verschillende zorgsectoren hun visie op empowerment van de cliënt. 
Vrijwel alle auteurs benadrukken hoe gecompliceerd het begrip empowerment is, enerzijds afgezet 
tegen beperkingen die cliënten ervaren, waardoor het proces van empowerment lastig verloopt. Ander
zijds doordat die beperkingen afhankelijkheidsrelaties met zich meebrengen, die zich moeilijk laten 
verenigen met werkelijke empowerment van de cliënt (zie ook Wijnen, 1997 en Wilms, 1999). 

Samenvattend kan gesteld worden dat er in de praktijk van de dienstverlening nog een grote discre
pantie bestaat tussen theorie en de praktische vertaling daarvan. Dit leidt op zijn beurt tot tegenstrij
dige situaties in de praktijk van de hulpverlening. Dit is voor een groot deel te wijten aan het gebrek 
aan explicitering van gehanteerde concepten, wat mogelijk het resultaat is van daaraan ten grondslag 
liggende impliciete belangentegenstellingen. 

Het actief betrekken van cliënten bij de hulpverlening vereist een ingrijpende cultuuromslag binnen 
het totale instituut Jeugdzorg. Attitudeverandering van zowel leidinggevenden als uitvoerend werkers 
ten aanzien van cliënten lijkt daarin van doorslaggevende betekenis. 

1.9 Een op empowerment gerichte grondhouding van de hulpverlener. 
In het voorgaande is er al diverse malen op gewezen hoe belangrijk de houding van de hulpverlener is 
inzake het realiseren van empowerment. Tegelijkertijd blijkt uit literatuur- en praktijkonderzoek dat pro
fessionele hulpverleners slecht in staat zijn behoeften van cliënten anders te definiëren dan in termen 
van hulpaanbod en dat de cliënt daardoor vaak niet krijgt waar hij om vraagt (Nolan & Caldock, 1996). 
Terecht merken Nolan & Caldock (1996) op, dat er een trend gaande is dat hulpverleners zich op de 
behoeften van cliënten dienen te storten, maar dat er tegelijkertijd gesteld wordt dat behoeften consis
tent moeten zijn met lokale beleid- of overheidsprioriteiten [ die veelal moeilijk verenigbaar zijn met de 
behoeften van cliënten]. Terwijl empowerment benadrukt wordt, blijft volgens Nolan & Caldock de defi
nitie van 'behoefte' een professionele hegemonie. 

Zolang een duidelijk, geëxpliciteerd kader, met van daaruit ontwikkeld beleid en richtlijnen voor het 
handelen ontbreken, zijn hulpverleners genoodzaakt om op hun eigen impliciete kennis terug te val
len. Volgens Nolan & Caldock is de meest versluierende bron van impliciete kennis die de hulpverle
ningspraktijk beïnvloedt 'the assumptive worlds' van de hulpverlener. De 'assumptive worlds' van een 
individu omvatten waarden en normen die men in de eigen opvoeding c.q. socialisatie heeft meege
kregen enerzijds en aangereikte [tot voor kort vooral probleemgeoriënteerde] perspectieven vanuit de 
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beroepsopleiding anderzijds. Dit referentiekader - vrij vertaald - bevindt zich vaak op onbewust niveau 
en is daardoor moeilijk te beïnvloeden en te veranderen. Stel dat de dispositie van de grondhouding 
van de professionele hulpverlener probleemgeoriënteerd is, dan zal hij of zij eerder geneigd zijn te fo
cussen op het compenseren van gebreken (tekorten) in kinderen en ouders, dan op het activeren van 
ouders en kinderen om zelf hun eigen problemen aan te pakken. 

Ook Kaplan & Girard (1994) wijzen op de invloed van meningen, vooronderstellingen en ideeën die 
een hulpverlener heeft ten opzichte van de hulpvrager: 

" The assumptions workers make about families drive the questions they ask and determine the interventions cho
sen. Since assumptions drive our work, we must be clear about our assumptions. We come to our job with a set of 
values and beliefs. If, while working with a family, we make value judgements, implying that our values are better 
than a family's, we are sure to fail. We may not agree with a family's values, but we need tot respect the family" 
(p.30). 

Op grand van het voorgaande lijkt de veronderstelling gerechtvaardigd dat het perspectief van waar
uit de hulpverlener zijn cliënten tegemoet treedt, niet automatisch aansluit bij wat in de literatuur onder 
empowerment verstaan wordt en nog minder wanneer dit van uit een sociaal-ecologisch perspectief 
gebeurt. 

Dunst, Trivette & Deal (1988) komen op basis van literatuuronderzoek naar vraaggerichte hulp in 
relatie tot hulpverlenergedrag tot negen conclusies die aangeven welk gedrag van de hulpverlener po
sitieve dan wel negatieve gevolgen heeft voor de hulpverlening. 

1. Het bieden van hulp kan 'learned helplessness' veroorzaken als daarin de competentie en de ver
antwoordelijkheid van het gezin wordt ondermijnd. Daarvan is sprake als tijdens de hulp a) de ver
antwoordelijkheid van gezinsleden voor gebeurtenissen en de gevolgen daarvan wordt geredu
ceerd; b) het verwerven van nieuwe competenties verhinderd wordt of oud, negatief gedrag wordt 
versterkt; c) de waargenomen zelfredzaamheid van een hulpvrager wordt genegeerd en de cliënt 
het gevoel wordt gegeven dat hij of zij minderwaardig is of niet in staat is zijn of haar eigen proble
men op te lossen; d) situaties gecreëerd worden waarin succesvolle resultaten worden gecrediteerd 
op het conto van de hulpverlener in plaats van op de cliënt. 

2. Hulpverlening lijkt afhankelijkheid te bevorderen wanneer hulpverleners relatief veel of in sommige 
gevallen de volledige verantwoordelijkheid nemen voor het lot van de hulpvrager. 

3. De eigenwaarde van de cliënt lijkt af te nemen als de hulpverlener de cliënt het gevoel geeft dat hij 
of zij minderwaardig of incompetent is of als de hulpverlener zich bevoogdend opstelt. Aan de an
dere kant, als de hulpverlener een gevoel van warmte, zorg en waardigheid bij de cliënt overbrengt, 
zal de hulp naar alle waarschijnlijkheid positieve invloed hebben. 

4. Het gevoel iets verschuldigd zijn [aan de hulpverlener] lijkt bevorderd te worden als a) de voordelen 
die voortvloeien uit de interactie tussen hulpverlener en cliënt worden benadrukt als zijnde in het 
belang van de cliënt; b) de last van de hulpvrager berust op het feit dat de persoon hulp nodig 
heeft; c)het gedrag van de hulpverlener wordt waargenomen als altruïstisch en d) vergelijking met 
anderen de hulpvrager tot de conclusie dwingt dat hij of zij dankbaar moet zijn voor de geboden 
hulp. Dit heeft vaak een negatieve invloed op de onderkenning van problemen of behoeften en be
vordert het uit de weg gaan van het zoeken naar hulp. 

5. Het bieden van onvoorwaardelijke hulp lijkt een grotere passiviteit en afhankelijkheid van de cliënt 
tot gevolg te hebben. Als de hulp niet gericht is op het verwerven van effectief gedrag en dus de 
hulpvrager als hopeloos of afhankelijk wordt beschouwd, zal misschien tegemoet gekomen worden 
aan de directe behoeften van de cliënt, maar wordt de bekwaamheid om effectief gedrag te leren 
onvoldoende benut. 

6. Hulp heeft schadelijke gevolgen als zij ongevraagd wordt aangeboden en als het reeds bestaande 
negatieve zelfbeeld wordt bekrachtigd. Schadelijke gevolgen lijken het grootst te zijn als hulp wordt 
geboden door iemand die de hulpvrager niet wenst. 

7. Hulp lijkt negatieve reacties op te roepen als de geboden hulp niet is afgestemd op de hulpvraag. 
8. Hulp lijkt ondermijnd te worden en negatieve reacties op te roepen als de situatie van een hulpvra

ger als problematisch wordt beschouwd terwijl de persoon zelf geen problemen ervaart. 
9. Het bieden van hulp lijkt optimaal effectief te zijn als de nadruk wordt gelegd op het voortbouwen op 

de krachten van het gezin met als doel het oplossend vermogen van het gezin zelf te bevorderen. 

Dunst et al. (1988) verwijzen voor de verklaring van deze verschillende gevolgen van hulpverlenings
gedrag naar Brickman, Rabinowitz, Karuza, Coates, Cohn & Ridder (1982). Deze auteurs beschrijven 
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4 hulpverleningsmodellen (moreel, medisch, rationeel en compensatorisch) die onderling verschillen, 
afhankelijk van de mate waarin de hulpvrager verantwoordelijk wordt gesteld voor het ontstaan van de 
problemen en de oplossing daarvan, leder model leidt volgens hen tot een specifieke serie gevolgen 
afhankelijk van de wijze waarop de hulpvrager verantwoordelijkheid voor waargenomen veranderin
gen toeschrijft aan de hulpverlener. 
1. In het morele model worden hulpvragers verantwoordelijk gesteld voor zowel het ontstaan van hun 

problemen als de oplossing daarvan. Volgens Brickman et al. (1982) gaan mensen die vanuit dit 
perspectief tegen problemen aankijken ervan uit dat anderen noch verplicht zijn om hulp te bieden 
(omdat zij zelf de problemen hebben veroorzaakt), noch dat zij daartoe in staat zijn (omdat iedereen 
zelf oplossingen moet vinden). Als al hulp geboden wordt, is dat typisch in de vorm van een herin
nering dat mensen hun lot in eigen handen moeten nemen. Dit lijkt misschien een goede basis voor 
empowerment van mensen, maar Dunst et al. wijzen op het gevaar dat in dit model schuilt, wan
neer alles op conto van de hulpvragers wordt gelegd. Zij noemen als voorbeeld ouders van een ge
handicapt kind. Zij zouden in dit model zowel verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de handi
cap als voor het dragen van de zware last die de opvoeding van een gehandicapt kind met zich 
meebrengt. Dit leidt tot eenzaamheid, fysieke uitputting en andere ondermijnende gevolgen. 

2. In het medische model zijn hulpvragers noch verantwoordelijk voor het ontstaan van de problemen, 
noch voor de oplossing daarvan. Slechts deskundigen zijn in staat hun problemen te verklaren en 
op te lossen. Als gevolg daarvan schrijft de hulpvrager gedragsverandering toe aan de hulpverlener 
en niet aan hemzelf en is het waarschijnlijk dat de gedragsverandering niet beklijft. 

3. In het 'enlightenment' model worden hulpvragers verantwoordelijk gesteld voor het ontstaan van 
hun problemen, maar niet voor de oplossing daarvan. Zelfoplossend gedrag ligt buiten de mogelijk
heden van de hulpvragers. Hulpverleners dienen daar vorm en inhoud aan te geven door hulpvra
gers continue op hun gemaakte fouten te wijzen en voor verandering van hun gedrag hen afhanke
lijk te laten zijn van anderen. 

4. In het 'compensatory model' zijn hulpvragers onschuldige slachtoffers van vroegere ervaringen en 
dus niet verantwoordelijk voor hun problemen, maar wel voor de oplossingen daarvan. Aan de ene 
kant wordt in dit model geen nadruk gelegd op het verleden, dit om een mogelijke toename van 
schuldgevoelens of het verzwakken van het zelfbeeld te reduceren. Aan de andere kant benadrukt 
het model zowel het verwerven van zelfoplossend gedrag als een gevoel van zelfredzaamheid. 
Dunst et al. (1988) citeren in dit kader Brickman et al(1982). Interventies zijn "designed to empower 
[italics added] [helpseekers] to deal more effectively with their environment. A...therapist who ap
proaches a [helpseeker] in the spirit of the compensatory model says to the [helpseeker], in effect, 'I 
am your servant. How Can I help you?' Rather than 'Do what I say'. The typical response of obser
vers who assume the compensatory model is to mobilize [italics added] on behalf of the [helpsee
ker]....until the missing resources have apparently been supplied and the person can (and should) 
be responsible for his or her own fate" (Brickman et al. 1982, p. 372 in Dunst et al. 1988, p.42). De 
veronderstelling is dat naarmate de interventies meer gericht zijn op het bevorderen van gedrags
verandering en zelfredzaamheid, de hulpvrager zelf verantwoordelijkheid zal nemen voor het hand
haven van gedragsverandering bij hemzelf en zal het succes van de interventie aanzienlijk toene
men inzake het realiseren van empowerment. 

Volgens Dunst et al. (1988) leent het 'compensatory' model zich het meest als basis voor het in staat 
stellen van gezinnen om competenter te worden. Daarin wordt de hulpvrager niet verantwoordelijk ge
steld voor zijn of haar problemen, maar wordt hij of zij wel verantwoordelijk gesteld voor het competen
ter worden om problemen op te lossen, behoeften onder ogen te zien en het realiseren van persoon
lijk gewenste doelen. Dunst et al. noemen dit hulpverlenerperspectief een 'enablement model'. De term 
'enablement' reflecteert de onderliggende ratio van het model, namelijk dat de hulpverlener mogelijk
heden creëert om de competentie van de hulpvrager te vergroten. In hun optiek zijn cliënten reeds 
competent of hebben de potentie om competent te worden wanneer zij in de gelegenheid gesteld wor
den om dienovereenkomstig te handelen. In het model wordt de nadruk gelegd op het bevorderen en 
versterken van individueel - en gezinsfunctioneren. Van de hulpvragers wordt verwacht dat zij een be
langrijke rol spelen in het beslissen over wat voor hen belangrijk is, welke opties zij zullen kiezen in het 
bereiken van hun doelen, en welke acties zij zullen ondernemen om hun plannen tot uitvoering te bren
gen. De hulpverlener dient hen daarbij te ondersteunen, aan te moedigen en mogelijkheden voor de 
hulpvrager te creëren om meer competent te worden. Hij dient als het ware voorwaarden te scheppen, 
opdat de hulpvrager vaardigheden verwerft waarmee hij hulpbronnen kan aanwenden en ondersteu
ning kan krijgen bij het hanteren van diverse levensvraagstukken. Daarin dient de hulpverlener een 
positieve houding aan te nemen ten opzichte van de hulpvrager waarbij hij uitgaat van de potenties die 
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de hulpvrager al heeft. Bovendien helpt bij de hulpvrager bij het bewustworden van deze potenties en 
capaciteiten. Dit alles moet plaatsvinden in een samenwerkingsverband tussen hulpvrager en hulpver
lener waarin beiden verantwoordelijkheid dragen. Het doel van dit model is hulpvragers beter in staat 
te stellen om effectiever te kunnen omgaan met toekomstige problemen, behoeften en aspiraties in 
plaats van hen van hun problemen af te helpen. 

Verder wijzen de auteurs erop dat de hulpverlener-hulpvrager relatie over bepaalde karakteristieken 
moet beschikken om tot een optimaal gebruik van de potenties van het gezin te komen, aansluitend bij 
eigen behoeften. Hierbij is het volgens hen belangrijk dat er een goede relatie ontstaat tussen beide 
partijen waarbinnen gecommuniceerd wordt op een respectvolle en vertrouwelijke wijze. Daarin is eer
lijkheid een belangrijke voorwaarde, waarmee ook bedoeld wordt dat altijd uitgelegd wordt welke stap
pen in het proces genomen worden, gerelateerd aan het doel van de hulp. Daarnaast dient de hulpver
lener begrip te tonen voor de zorgen en behoeften van het gezin en daar zoveel mogelijk rekening 
mee te houden. Nadat problemen en doelen geïnventariseerd zijn, dient zo snel mogelijk actie onder
nomen te worden, waarbij de nadruk wordt gelegd op oplossingen in plaats van op oorzaken. Tijdens 
het proces dient vertrouwelijkheid te allen tijde gewaarborgd te blijven. Dat impliceert ook dat indien 
informatie verstrekt moet worden aan derden, dit niet kan plaatsvinden zonder toestemming van het 
gezin. 

Naast bovengenoemde kenmerken onderscheiden Dunst et al. (1988) een aantal specifieke rollen 
voor de hulpverlener: 

empatisch luisteraar: daarbij wordt verwezen naar specifieke technieken op het gebied van actief 
en reflectief luisteren 
leraar of therapeut: in de betekenis van het initiëren van gedragsoefeningen of rollenspelen aan
sluitend op datgene wat zich in de dagelijkse routine in het gezin voordoet 
consultant: de hulpverlener geeft informatie en meningen op verzoek van gezinsleden 
bron: de hulpverlener geeft het gezin informatie over het bestaan van specifieke voorzieningen in 
aansluiting op specifieke behoeften van het gezin 
in staat steller: naast het verkrijgen van inzicht over bestaande voorzieningen moet het gezin ook 
over vaardigheden beschikken om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze voorzie
ningen. De hulpverlener creëert daartoe mogelijkheden voor het gezin in plaats van deze voor
zieningen zelf te raadplegen ten behoeve van het gezin 
mobiliseerder: gezinsleden in contact brengen met anderen (individuen of groepen)in hun sociale 
netwerk als nieuwe of alternatieve bron van ondersteuning 
mediator: helpen in het herstellen van relaties tussen het gezin en formele en informele sociale 
netwerken die eerder door negatieve ervaringen zijn vastgelopen. 

De door Dunst et al. genoemde kenmerken en rollen voor een op empowerment gebaseerde beroeps
houding vertonen overeenkomsten met de lijst kenmerken die in 1989 zijn opgesteld door The Bernard 
van Leer Foundation2 in samenwerking met the Cornell Empowerment Group en een paar directeuren 
van empowerment programma's uit resp. Frankrijk, Italië, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika (Cor
nell Empowerment Group, 1989). Deze zijn: 

Bekwaamheid tot en overeenstemming over het identificeren van krachten in individuen en groe
pen 
Respect voor verschillende perspectieven en levensstijlen 
De bekwaamheid te kunnen luisteren en reflecteren 
De bekwaamheid iemands eigen ego ondergeschikt te maken aan dat van anderen 
Vaardigheid en creativiteit in mensen te helpen bij het bewustworden van en vertrouwen te krijgen 
in eigen bekwaamheden 
De bekwaamheid een stap terug te doen en individuen of groepen te helpen zelf besluiten te ne
men en actie te ondernemen 
Bekwaamheid om machtsrelaties te analyseren en anderen te helpen dat ook te doen 
Kennis over hoe toegang gekregen kan worden tot informatie 
Bekwaamheid om kritisch te reflecteren op lopende processen, waaronder op iemands eigen rol 
daarin. 

The Bernard van Leer Foundation is een internationale stichting, gezeteld in Den Haag, die innovatieprojecten over de gehete 
wereld ondersteunt die gericht zijn op verbetering van educatieve, sociale en ontwikkelingskansen voor kinderen tot 8 jaar. 
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Deze vaardigheden kunnen volgens de auteurs, voor zover mensen daar nog niet volledig over be
schikken, ontwikkeld worden door specifieke trainingsprogramma's. Deze vaardigheden worden be
schouwd als "competenties to be mastered in preparation for participation in transforming through the 
"empowerment" proces" (Cochran, 1990, p.25). Ook Dunst et al. (1988) gaan ervan uit dat hulpverle
ners de door hen genoemde vaardigheden kunnen leren beheersen door deze continue te oefenen. Zij 
dienen regelmatig op deze vaardigheden te reflecteren en zichzelf de vraag stellen in hoeverre hun ge
drag daarmee consistent is. 

Samenvattend: in tegenstelling tot de verschillen in mening over de betekenis van empowerment, 
lijkt er wel overeenstemming onder auteurs te bestaan over specifieke kenmerken in het gedrag van 
de hulpverlener die bepalend zijn voor het al dan niet slagen van een op empowerment gerichte hulp
verlening. In de bovengenoemde empowermentbevorderende gedragskenmerken wordt vooral het be
lang weerspiegeld van een proactieve, respectvolle houding van hulpverleners. Over het algemeen 
wordt echter niet concreet aangeduid welk gedrag van de hulpverlener ervoor zorgt dat de cliënt leert 
uit te gaan van en te vertrouwen op zijn eigen krachten. Ook ontbreekt in de literatuur verslaglegging 
van onderzoek naar operationaiisaties van bovengenoemde vaardigheden. Gedragskenmerken wor
den in het algemeen in vage en/of technische termen omschreven. Aandacht voor persoonlijke ken
merken van de hulpverlener en de invloed die daarvan uit kan gaan op het hulpverleningsproces ont
breken nagenoeg. 

1.10 Conclusie. 
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat aan de betekenisgeving aan empowerment verschillende op
vattingen ten grondslag liggen. Deels hangt dat samen met de wijze waarop aan het begrip 'power' 
betekenis wordt gegeven. Dat varieert van 'power' in termen van een individueel gevoel van eigen
waarde en competentie tot aan 'power' in de betekenis van macht. Daarin kan op zijn beurt onder
scheid aangebracht worden in 'power over', dat verwijst naar dominantie over mensen; 'power to', dat 
verwijst naar het in staat zijn om vrij te handelen; en 'power from' dat verwijst naar het ontlenen van 
kracht vanuit een bepaalde competentie. In de Nederlandse taal komen deze verschillen in interpreta
tie van 'power' tot uidrukking in de begrippen 'macht' en 'kracht'. Macht in de betekenis van autoriteit en 
kracht in de betekenis van competentie. 

Vervolgens worden twee uitersten in de opvattingen over empowerment onderscheiden. Het eerste 
uiterste komt tot uitdrukking bij degenen die empowerment omschrijven in termen van het in staat 
stellen van mensen om controle uit te oefenen over hun eigen leven door individuele verandering 
binnen een bestaande sociale context (bijvoorbeeld door bewustwording van eigen mogelijkheden 
en/of het aanleren van specifieke vaardigheden). In deze benadering wordt impliciet iedereen geacht 
in staat te zijn om controle uit te oefenen over zijn leven, ongeacht de aard van de problematiek en de 
herkomst daarvan. Het lijkt er zelfs op dat in deze benadering weinig of geen aandacht besteed wordt 
aan de specifieke aard van verschillende problemen waar mensen mee te kampen kunnen krijgen, dat 
alle problematiek gediagnosticeerd kan worden als vaardigheidstekorten en dat dientengevolge het 
werken aan competentievergroting dé oplossing voor de problemen biedt. Nergens wordt inhoudelijk 
gesproken over mogelijke grenzen van deze benadering gerelateerd aan specifieke kenmerken van de 
problematiek van individuen en de daaruit voortvloeiende behoeften. 

Vervolgens staat de sociale context waarbinnen het individu zich bevindt en de invloed die daarvan 
uitgaat op het individueel welbevinden in deze benadering evenmin ter discussie. 

In het tweede uiterste gaat het om empowerment in termen van sociale verandering. In deze bena
dering staat de context zelf ter discussie vanwege haar onderdrukkende structuur. Empowerment staat 
hier voor verandering van de sociale context opdat het individu in staat gesteld wordt zijn eigen leven 
te leiden. 

Tussen de genoemde opvattingen bestaat een zekere spanning, die in de literatuur voortdurend te
rugkomt. Sommige auteurs veronderstellen zelfs dat empowerment in wezen een paradoxaal begrip is, 
waarbij toename van de macht van de één, leidt tot afname van macht bij de ander. Dit spanningsveld 
komt nadrukkelijk naar voren in praktijkonderzoek naar de uitwerking van het begrip empowerment in 
de dienstverlening. Diverse auteurs signaleerden daarin een groot aantal tegenstrijdigheden tussen 
belangen van resp. de organisatie, de hulpverleners en de cliënten. 

De centrale vraag: wat is de betekenis van empowerment voor de jeugdzorg, en meer specifiek, wat 
zijn daarvan de implicaties voor de attitude van de beroepskracht, kan dan ook niet zonder meer een
duidig beantwoord worden. 
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De sociaal-ecologische benadering, waarin bovengenoemde opvattingen samenvallen biedt echter 
openingen voor een meer genuanceerde omschrijving van empowerment. Deze benadering lijkt op het 
eerste gezicht het beste aan te sluiten bij de praktijk van de jeugdzorg. Daarin wordt zowel rekening 
gehouden met individuele en sociale componenten en wordt de onderlinge verwevenheid tussen beide 
benadrukt. In de ecologische benadering wordt ervan uitgegaan dat het handelen van mensen in re
latie staat tot hun leefomgeving. Dat veronderstelt dat inzicht in de aard van die leefomgeving nood
zakelijk is voor het inzicht in dit handelen. In deze benadering gaat men ervan uit, dat ieder individu, 
groep, cultuur of gemeenschap, waar individuen en groepen deel van uitmaken, anders is en dat naar 
gelang de situatie behoeften variëren overeenkomstig de waarden, normen, uitgangspunten, attitudes 
en intenties die daarin domineren. Dat betekent dat empowerment in termen van doelen niet eenduidig 
te beschrijven is. Deze zullen per definitie voor ieder individu, groep of gemeenschap anders geformu
leerd worden. Cruciaal is dan ook dat bepaalde vooronderstellingen over de betekenis van empower
ment en het object dat men daarbij voor ogen heeft, expliciet gemaakt worden door de deelnemende 
partijen. Inclusief degenen, die van buitenaf aangetrokken zijn om het empowermentproces te onder
steunen. 

Ook de aard van het proces zal niet overal hetzelfde zijn. Ook dat is afhankelijk van de behoeften en 
mogelijkheden van de deelnemers. De wijze waarop empowerment inhoud krijgt en de mate waarin 
van empowerment sprake is kan als het ware op een continuüm geplaatst worden. Voor sommige 
mensen zal empowerment leiden tot een besef van controle; voor anderen tot werkelijke controle, de 
praktische kracht om vorm en inhoud te geven aan hun eigen leven. Of zoals Van 't Rood (1998) stelt 
dat men bij empowerment een minimum en een maximum kan stellen. Het ene uiterste is dan gericht 
op het leren van praktische vaardigheden opdat men zich adequaat kan aanpassen aan een veran
derende omgeving. Het andere uiterste verwijst naar het zich verwerven door participanten van het 
vermogen (de macht) hun omgeving te transformeren ten behoeve van de emancipatie van henzelf. 

Kortom: empowerment dient opgevat te worden als een proces dat alleen inzichtelijk wordt in de 
vorm die het aanneemt. De vormen, strategieën en resultaten die worden bereikt zullen verschillen van 
situatie tot situatie, naar gelang de specifieke hulpvragen die daarin domineren. 

Concreet betekent dit voor de praktijk van de jeugdzorg dat aangesloten dient te worden bij de be
hoeften en mogelijkheden, zoals die verwoord worden door cliënten, tegen de achtergrond van hun 
actuele leefomgeving en culturele achtergrond. Tegelijkertijd moet dat gepaard gaan met een kritische 
reflectie van degenen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en uitvoering van de hulpverle
ningspraktijk (hulpverleners, beleidsmakers, bewindslieden) op hun vooronderstellingen, behoeften, 
motieven, krachten en beperkingen die in onderlinge verwevenheid van invloed zijn op de wijze waar
op men cliënten tegemoet treedt. 

In de inleiding van dit hoofdstuk werd de vraag gesteld of van empowerment kan worden gesproken 
bij gezinnen waarbij de hulp, ter bescherming van de rechten van het kind, plaatsvindt in een justiteel 
kader. In die gevallen grijpt de overheid in in gezinssituaties en wordt hulp aan het gezin opgelegd. En 
dit laatste staat op het eerste gezicht haaks op empowerment. In de algemene literatuur over empo
werment komt deze thematiek niet aan bod. Door een enkeling wordt weliswaar gewezen op mogelij
ke beperkingen in de toepassing van empowerment, bijvoorbeeld in een dictoriale samenleving, maar 
over het algemeen overheerst het centrale uitgangspunt, namelijk het geloof in de capaciteiten van de 
burgers en waarin bijgevolg grote waarde wordt gehecht aan de autonomie van het individu en het ge
zin waarvan het deel uitmaakt. Op zich is dit niet verwonderlijk. De meeste literatuur over empower
ment is afkomstig uit de Verenigde Staten waar de politieke filosofie is gebaseerd op een vertrouwen 
in menselijk kunnen en respect voor de autonomie van haar burgers. Bovendien werd er reeds op ge
wezen dat de meeste beschrijvingen over empowerment een ideologisch karakter hebben. Vrijwel 
overal ontbreekt een vertaling van de ideologische uitgangspunten en doelstellingen in praktisch han
delen. Op grond daarvan blijven grensverkenningen in de algemene literatuur over empowerment ach
terwege. Deze worden immers pas duidelijk wanneer de betekenis van een empowerment in praktijk
situaties (en grenssituaties daarin) op de proef worden gesteld. 

Over een empowerment bevorderdende atttitude bestaat in de literatuur meer overeenstemming. Over 
het algemeen is men het er over eens dat een empowermentbevorderende attitude gekenmerkt wordt 
door: een respectvolle, gelijkwaardige, begripvolle, positieve, proactieve houding ten opzichte van indi
viduen. Belangrijke aspecten die in deze empowermentbevorderende attitude een rol spelen zijn: ver
trouwen in potenties en capaciteiten van individuen; aansluiten bij de belevingswereld van individuen 
binnen hun eigen culturele leefomgeving; aansluiten bij behoeften van individuen; het zichtbaar maken 
en versterken van krachten van individuen; vergroten van zelfoplossend vermogen van individuen; be
vordering van zelfvertrouwen, eigenwaarde en zelfredzaamheid individuen. Deze houdingsaspecten 
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worden in de literatuur over empowerment echter niet geoperationaliseerd in specifieke empowerment-
bevorderende gedragskenmerken. 

Het idee van empowerment staat van oudsher centraal staat in de zorgverlening in de V.S. en spe
cifiek binnen programma's die tegenwoordig vallen onder de aanduiding 'Family Preservation'. Veron
dersteld wordt nu dat bestudering van literatuur over Family Preservationprogramma's meer aankno
pingspunten biedt voor het operationaliseren van empowermentbevorderend gedrag voor de praktijk 
van de jeugdzorg en vervolgens inzicht geeft in de thematiek van het justieel ingrijpen bij gezinnen. 
Vooral omdat deze programma's bij uitstek ontwikkeld zijn voor multiproblem gezinnen waarvan be
kend is dat daar veelvuldig sprake is van kinderbeschermingsmaatregelen. 

In hoofdstuk 2 zal eerst vanuit een historisch - maatschappelijk perspectief de ontwikkeling van de 
gezinsgerichte hulp in de Verenigde Staten worden beschreven. Van daaruit wordt ingegaan op de 
motieven, gerelateerd aan empowerment, die aan deze ontwikkeling ten grondslag liggen. Vervolgens 
komen de belangrijkste theoretische uitgangspunten van Family Preservation aan bod en wordt beke
ken op welke wijze deze theorieën zich verhouden tot empowerment. Tenslotte wordt nagegaan hoe 
empowerment daadwerkelijk tot uitdrukking komt in de werkwijze van verschillende Family Preserva
tionprogramma's. 
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