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Hoofdstuk Eén: IntroductieHoofdstuk Eén: IntroductieHoofdstuk Eén: IntroductieHoofdstuk Eén: Introductie    

 

Werken aan burgerschap is een van de belangrijkste doelen in de zorg voor cliënten 

met ernstige, langdurende geestelijke gezondheidsproblemen in Nederland. Dit is 

opmerkelijk aangezien geestelijke ongezondheid lange tijd juist als de antithese van 

burgerschap werd beschouwd. Pas na de Tweede Wereldoorlog begon de Geestelijke 

Gezondheidszorg (GGZ) burgerschap als ideaal te zien en uit te dragen, maar in de 

decennia die volgden verschilde het hoe aan dit ideaal gestalte werd gegeven. In de 

jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw werd een breed palet aan beleidsvernieuwingen en 

wetswijzigingen doorgevoerd die hun weerslag hadden op de GGZ. Hierin stonden 

autonomie en onafhankelijkheid centraal als burgerschapsidealen. Met het in praktijk 

toepassen van het model van autonoom, onafhankelijk burgerschap werden in meer 

recente tijden echter de schaduwzijden van dit model duidelijk. Het burgerschapsmodel 

van onafhankelijke autonomie heeft het risico kwetsbare groepen zoals GGZ-cliënten te 

overvragen en ziet de mogelijkheden voor cliënten om onafhankelijk te leven en sociaal 

te integreren te rooskleurig in. Belangrijker nog: dit model laat andere manieren 

om de kwaliteit van leven van cliënten te verhogen – zoals cliënten helpen een sociaal 

netwerk op te bouwen of zinnige tijdsbestedingen voor cliënten vinden – onbelicht. Op 

een conceptueel niveau rijst de vraag of autonomie en onafhankelijkheid überhaupt de 

juiste idealen zijn om na te streven. Zijn er ook andere manier om burgerschap tot stand 

te brengen? In dit proefschrift stel ik de vraag hoe je over burgerschap kunt denken en 

hoe je burgerschap kunt bevorderen in andere termen dan die van autonomie en 

onafhankelijkheid en beoog ik een vruchtbaar alternatief te schetsen. 
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 Geïnspireerd door Actor-Network Theory (ANT), een stroming binnen het 

veld van Science and Technology Studies, en latere uitwerkingen van ANT richt ik me 

in mijn analyses van het burgerschap van cliënten van de langdurende GGZ op drie 

thema’s: alledaagse praktijken, relaties en materialiteit. Voor het bestuderen van 

alledaagse praktijken maakte ik gebruik van etnografische methoden (participatieve 

observaties, diepte-interviews). Gedurende vijf en een halve maand veldwerk in een 

GGZ-instelling keek ik hoe cliënten van de langdurende GGZ burgerschap in praktijk 

brachten tijdens het verrichten van alledaagse bezigheden. Het thema relaties is 

gekoppeld aan de GGZ-praktijk die ik bestudeerde. De GGZ-professionals in deze 

praktijk hebben een filosofie over psychiatrische rehabilitatie waarin het hebben van 

betekenisvolle relaties als het uitgangspunt voor het werken aan rehabilitatie en herstel 

wordt beschouwd. De analyse van de zorgpraktijk van deze professionals mondde in 

eerder onderzoek uit in de beschrijving van het begrip ‘relationeel burgerschap’ – een 

burgerschapsbegrip dat zich richt op inter-persoonlijke relaties als manier van 

maatschappelijk participeren. Dit begrip vormde het vertrekpunt van het in dit 

proefschrift beschreven onderzoek. Het thema materialiteit komt tot uitdrukking in 

mijn interesse voor de materiële omgeving van cliënten van de langdurende GGZ. In dit 

proefschrift ga ik ervan uit dat materiële objecten handelingskracht hebben en 

bestudeer ik hoe objecten de manier waarop cliënten burgerschap tot stand brengen 

beïnvloeden.  

In hoofdstuk twee bestudeer ik hoe GGZ-professionals, beleidsmakers en 

onderzoekers het begrip burgerschap in het Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 

gebruiken. Vervolgens analyseer ik in hoofdstukken drie, vier en vijf mijn etnografische 

materiaal aan de hand van de thema’s alledaagse praktijken, relaties en materialiteit en 

wijs ik activiteiten en situaties aan waarin burgerschap succesvol tot stand komt. Ten 

slotte kom ik in hoofdstukken vijf en zes tot een nieuwe notie van burgerschap die 

voortbouwt op de voorafgaande hoofdstukken.  
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Hoofdstuk Twee: Grenzen OverbruggenHoofdstuk Twee: Grenzen OverbruggenHoofdstuk Twee: Grenzen OverbruggenHoofdstuk Twee: Grenzen Overbruggen    

 

In dit hoofdstuk vraag ik welke functie het begrip burgerschap vervult in de GGZ. Om 

deze vraag te beantwoorden analyseerde ik bijdragen in het Maandblad Geestelijke 

Volksgezondheid (MGV), een toonaangevend vakblad waarin professionals, 

onderzoekers en beleidsmakers de praktijk en idealen van de GGZ bespreken. Door het 

begrip burgerschap in dit blad te bestuderen kon ik vijf functies die dit begrip kan 

vervullen onderscheiden. Ten eerste werd de term burgerschap gebruikt om een 

bepaalde leefruimte aan te wijzen: de ruimte buiten de instituties. Deze functie verwijst 

expliciet naar het ideaal van deïnstitutionalisering. Ten tweede werd de term 

burgerschap gebruikt om cliënten aan te spreken als dragers van rechten en plichten. 

Door de term burgerschap op deze manier te gebruiken werd geïmpliceerd dat GGZ-

cliënten niet slechts patiënten, werknemers, vrienden of ouders zijn: ze zijn ook 

staatsburgers. Ten derde werd de term burgerschap gebruikt om een ideaaltype te 

karakteriseren. Op deze manier beschrijft de term burgerschap een set van persoonlijke 

eigenschappen die burgers geacht worden te bezitten of die in hen gecultiveerd zouden 

moeten worden. Bijdragen aan het MGV waarin burgerschap op deze manier wordt 

gebruikt suggereren dat als het ideaal is dat cliënten burgers worden, dat men dan deze 

eigenschappen in hen zou moeten stimuleren. Ten vierde werd er met het gebruik van 

de term burgerschap gelijkheid gecreëerd tussen individuen. Op deze manier gebruikt 

benadrukt de term burgerschap dat – hoe moeilijk het ook moge zijn elkaar te begrijpen 

en hoe veel het doen en laten van mensen ook moge verschillen – mensen zonder en 

mensen mét psychiatrische beperkingen allemaal tot eenzelfde groep behoren: ze zijn 

allemaal burgers. Ten vijfde werd de term burgerschap gebruikt om verschillen tussen 

burgers aan te wijzen. Middels deze laatste functie worden cliënten apart gezet van 

andere burgers teneinde te kunnen betogen dat specifieke soorten burgers juist niet 

altijd gelijk behandeld moeten worden als andere burgers. Wanneer men voor speciale 

rechten voor GGZ-cliënten wil pleiten bijvoorbeeld, vanwege de beperkingen die 

cliënten nu eenmaal hebben. Vervolgens laat ik in dit hoofdstuk zien dat een van de 

voordelen van burgerschap boven andere begrippen is dat burgerschap als ‘boundary 

object’ kan fungeren: het begrip is voldoende heterogeen en kneedbaar om een grote 

verscheidenheid aan functies te vervullen. Deze functies kunnen een diverse groep 
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mensen die betrokken zijn bij de GGZ aanspreken en verenigen, ook al bepleiten de 

individuen binnen deze groep mensen verschillende en soms zelfs conflicterende 

doelen voor de GGZ. 

 

 

Hoofdstuk Drie: Het Openen van de GiftHoofdstuk Drie: Het Openen van de GiftHoofdstuk Drie: Het Openen van de GiftHoofdstuk Drie: Het Openen van de Gift    

 

Hoofdstuk drie is het eerste hoofdstuk dat gebaseerd is op mijn etnografische materiaal. 

Dit hoofdstuk introduceert de drie thema’s langs welke ik burgerschap bestudeerd heb: 

alledaagse praktijken, relaties en materialiteit. In dit hoofdstuk bespreek ik hoe 

materiële objecten worden overgedragen tussen actoren in alledaagse GGZ-praktijken. 

Meer specifiek richt ik me op situaties waarin cliënten cadeautjes geven aan de 

zorgprofessionals die hen behandelen. Hoewel alle drie de thema’s waarlangs ik 

burgerschap bestudeer aanwezig zijn, staat het thema relaties hier op de voorgrond, 

aangezien dit hoofdstuk zich specifiek richt op de sociale netwerken van cliënten. 

Professionals en cliënten van de langdurende GGZ brengen vaak aanzienlijke 

hoeveelheden tijd met elkaar door en soms zijn professionals sleutelfiguren in de sociale 

netwerken van cliënten. Maar dragen deze relaties ook bij aan de sociale inclusie van 

cliënten? In dit hoofdstuk neem ik cadeautjes geven als voorbeeld – wat in sommige 

literatuur als gemeenschapvormende activiteit bij uitstek wordt gezien – en bekijk ik 

hoe cadeautjes de relatie tussen professional en cliënt vormgeven. Het accepteren dan 

wel afwijzen van een cadeautje is voor professionals gebonden aan beroepscodes. Ik wijs 

vier types giften voor professionals in de langdurende GGZ aan die ieder op hun eigen 

manier relateren aan beroepscodes en aan het doel van de sociale inclusie van cliënten.  

 Het eerste type cadeau is een ‘symptoomgift’ waarbij de ideeën van de cliënt 

centraal staan. Deze ideeën worden al snel geïnterpreteerd als waren ze gerelateerd aan 

de geestelijke gezondheidsproblemen van de cliënt: symptoomgiften worden gezien als 

symptoom van die problemen. Sommige beroepscodes stellen dat GGZ-professionals 

cadeautjes eerst moeten analyseren om uit te zoeken waar een cadeau een symptoom 

van is. Ik concludeer dat via symptoomgiften sociale inclusie niet direct bevorderd kan 

worden. Het tweede type cadeau is de ‘compensatiegift’. Dit is een cadeau waarvan de 

geldelijke waarde centraal staat. Compensatiegiften worden beschouwd als manier om 
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de professional te compenseren voor de professionele inspanningen die hij of zij levert, 

of zal leveren. Bij het geven van compensatiegiften gaat het er dus om dingen of 

diensten uit te wisselen. Beroepscodes dringen er op aan dat professionals dergelijke 

cadeautjes afwijzen aangezien ze professionals in een kwetsbare positie zetten waarin zij 

cliënten iets verschuldigd zijn. Het derde type cadeau is een hoffelijkheidgift, waarin 

alledaagse omgangsvormen centraal staan. Door een hoffelijkheidgift te geven, bedankt 

de cliënt de professional. Beroepscodes raden aan dergelijke cadeaus te accepteren, 

omdat het afwijzen van deze cadeaus het einde van de goede relatie tussen professional 

en cliënt zou kunnen betekenen. Hoffelijkheidgiften geven echter geen gestalte aan 

langdurende relaties en ik concludeer daarom dat hoffelijkheidgiften niet de sociale 

inclusie van cliënten bewerkstelligen, in de zin van het vergroten van het sociale 

netwerk van cliënten. Het laatste type cadeau is de ‘persoonlijke gift’. Dit cadeau voedt 

persoonlijke relaties tussen professionals en cliënten. Beroepscodes raden aan dergelijke 

cadeaus af te wijzen, net zoals ze in het algemeen aanraden persoonlijke relaties met 

cliënten te vermijden. Ik concludeer echter dat dit type cadeau wél de sociale inclusie 

van cliënten bevordert, omdat professional en cliënt hier langdurende relaties met 

elkaar aangaan die ook voor een deel persoonlijk zijn. Om deze reden meenden 

sommige professionals die ik in mijn onderzoek sprak dan ook dat professionals 

dergelijke cadeau soms toch aan moeten nemen. Ik sluit dit hoofdstuk af met de stelling 

dat het goed is dat professionals in de langdurende zorg soms persoonlijke relaties met 

cliënten aangaan. In die gevallen kan de professional nagaan of zijn of haar handelen 

strookt met professionele idealen door er alleen of in groepsverband op (blijven) te 

reflecteren.  

 

 

Hoofdstuk Vier: Ben even Winkelen!Hoofdstuk Vier: Ben even Winkelen!Hoofdstuk Vier: Ben even Winkelen!Hoofdstuk Vier: Ben even Winkelen!    

 

In hoofdstuk vier ligt het accent op het thema alledaagse praktijken. Dit hoofdstuk 

begin ik vanuit de observatie dat het ondersteunen van cliënten in hun alledaagse 

activiteiten één van de hoofddoelen van de langdurende GGZ is. Ik laat daarom in het 

begrip ‘alledaags burgerschap’ het abstractere beleidsdoel van burgerschap samenkomen 

met het concrete doel van het ondersteunen van cliënten in hun alledaagse activiteiten. 
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Ik bestudeer hoe cliënten alledaags burgerschap tot stand brengen door me te richten op 

de vraag hoe cliënten van de langdurende GGZ winkelen. Door mijn etnografische 

materiaal over winkelende cliënten te verbinden met literatuur over winkelen en 

burgerschap laat ik zien dat er drie vormen van burgerschap bestaan waarin deze 

aansluiten: on/afhankelijk burgerschap, verbindend burgerschap en overbruggend 

burgerschap. Ik illustreer deze typen burgerschap door voorbeelden van veldwerk 

waarin cliënten winkelen te analyseren.  

 Ik gebruik het eerste veldwerkvoorbeeld van een winkelende cliënt om het 

ideaal van onafhankelijk burgerschap, dat zo invloedrijk is in burgerschapsvertogen, te 

bespreken. De analyse van dit voorbeeld laat een paradox zien: het tot stand brengen 

van onafhankelijk burgerschap vraagt in het geval van cliënten van de langdurende 

GGZ vaak om de hulp van andere burgers. Daarom noem ik de vorm van burgerschap 

die ik in dit voorbeeld laat zien ‘on/afhankelijk burgerschap’. Het tweede voorbeeld in 

dit hoofdstuk laat zien hoe hechte relaties tussen familieleden of vrienden gevoed 

kunnen worden door samen te winkelen. Voortbouwend op literatuur over het belang 

van verbondenheid tussen burgers noem ik deze vorm van burgerschap ‘verbindend 

burgerschap’. Het derde voorbeeld in dit hoofdstuk laat zien dat sommige cliënten 

tijdens het winkelen contact maken met onbekenden die ze niet per sé nogmaals zullen 

zien. Hoewel deze vorm van winkelen niet aansluit bij burgerschapsliteratuur over 

sterke verbondenheid tussen burgers, sluit ze wel aan bij recente literatuur waarin het 

belang van zogenaamde zwakke relaties tussen burgers benadrukt wordt. Zwakke 

relaties hebben het vermogen sociale afstanden te overbruggen. Ik noem deze vorm van 

burgerschap daarom ‘overbruggend burgerschap’. Het hoofdstuk vervolgt met een 

bespreking van de eisen die deze drie vormen van burgerschap stellen aan individuele 

burgers (cliënten) en aan de samenleving. Concluderend stel ik dat alledaagse praktijken 

inderdaad als burgerschapspraktijken gezien kunnen worden, waarmee ik een basis leg 

voor het begrip ‘alledaags burgerschap’. Alledaags burgerschap is een waardevol begrip 

voor het denken over het burgerschap van mensen met ernstige, langdurende 

geestelijke gezondheidsproblemen. Zwakke relaties tussen burgers vormen een 

belangrijk onderdeel van alledaags burgerschap.  
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Hoofdstuk Vijf: Waar is de Burger?Hoofdstuk Vijf: Waar is de Burger?Hoofdstuk Vijf: Waar is de Burger?Hoofdstuk Vijf: Waar is de Burger?    

 

In hoofdstuk vijf stel ik het thema materialiteit centraal door expliciet te vragen hoe 

materiële objecten en omgevingen het burgerschap van cliënten van de langdurende 

GGZ beïnvloeden. Om deze vraag te beantwoorden maak ik eerst een vergelijking 

tussen twee belangrijke burgerschapsidealen in de GGZ: deïnstitutionalisering en 

sociale inclusie. Ik stel dat door te spreken van burgerschap grenzen tussen mensen 

worden aangegeven: sommige mensen vallen binnen de burgersamenleving en anderen 

vallen daarbuiten. Deïnstitutionalisering en sociale inclusie zijn twee 

burgerschapsmetaforen die zulke grenzen trekken. Om een vergelijking te maken 

tussen deze twee idealen – en de mensen die ze in- en uitsluiten – grijp ik terug op de 

topologie: een discipline binnen de wiskunde. Topologie houdt zich bezig met de 

grenzen van ruimten en ruimtelijke objecten. Ik analyseer de ruimten waar 

deïnstitutionalisering en sociale inclusie aan refereren en vergelijk deze met een nieuw 

burgerschapsideaal dat ik in dit hoofdstuk uiteenzet: ‘op je plek zijn’. 

 Ik leen het idee van het belang van ‘plekken’ uit de sociale geografie, waar 

beschreven wordt hoe specifieke plekken en de objecten daarin GGZ-cliënten 

beïnvloeden. Zowel mijn eigen etnografische observaties als sociaal geografische 

literatuur laten zien dat de materiële omgeving van grote invloed is op de wijze waarop 

cliënten (kunnen) handelen, doordat materiële omgevingen doortrokken zijn met 

emoties, relaties en persoonlijke geschiedenissen. Uit deze observaties leid ik af dat het 

‘op je plek zijn’ bepaald wordt door de relaties die mensen hebben met hun materiële 

omgeving. Bekend zijn met hun materiële omgeving geeft cliënten handelingskracht: 

het stelt hen onder meer in staat relaties aan te gaan en voorkeuren te hebben. Kortom, 

bekend zijn met hun materiële omgeving zorgt ervoor dat cliënten op hun plek zijn. 

Het belang van op je plek zijn geldt ook voor de sociale omgeving: bekend zijn met 

(aspecten van) de mensen om hen heen maakt dat cliënten op hun plek zijn. Ik stel dat 

‘op je plek zijn’ een waardevol alternatief is voor idealen als deïnstitutionalisering en 

sociale inclusie. ‘Op je plek zijn’ is een nieuwe manier van denken over burgerschap 

voor cliënten van de langdurende GGZ, die ten dele overlapt met de andere besproken 

idealen, maar het laat ook bepaalde aspecten daaruit weg die misschien toch niet erg 

nastrevenswaardig zijn. Mijn conclusie is dat er van het werken aan het burgerschap 



BEING IN PLACE 

 

142

van cliënten in termen van ‘op je plek zijn’ een emanciperende werking uit gaat en dat 

deze insteek bovendien gunstige effecten kan hebben op de sociale netwerken van 

cliënten.  

 

 

Hoofdstuk Zes: ConclusieHoofdstuk Zes: ConclusieHoofdstuk Zes: ConclusieHoofdstuk Zes: Conclusie    

 

In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk zes, breng ik alle resultaten samen door terug te 

keren naar de thema’s alledaagse praktijken, relaties en materialiteit. Ik stel voor het 

burgerschap van cliënten van de langdurende GGZ te duiden als het ‘op je plek zijn’ en 

vergelijk deze burgerschapsnotie met andere burgerschapsbegrippen. De notie van 

burgerschap als ‘op je plek zijn’ zoals ik die in hoofdstuk vijf ontwikkel omschrijft de 

drie thema’s waarlangs ik burgerschap bestudeerde – alledaagse praktijken, relaties en 

materialiteit – het best. Het is een burgerschapsideaal waarmee de kwaliteit van leven 

van cliënten van de langdurende GGZ verbeterd kan worden en waarmee ook de sociale 

participatie van cliënten gestimuleerd kan worden, waar andere, vigerende noties – als 

onafhankelijkheid en autonomie – dit niet doen. In dit laatste hoofdstuk ontwikkel ik 

het idee van burgerschap als ‘op je plek zijn’ verder, allereerst door een vergelijking te 

maken met andere noties zoals ‘erbij horen’ en ‘thuis zijn’. Dergelijke vergelijkbare 

noties refereren vaak aan één statisch punt (zoals ‘thuis’), terwijl op je plek zijn juist niet 

gebonden is aan één prototypische omgeving. Cliënten kunnen nog steeds op hun plek 

zijn terwijl ze door ongelijksoortige omgevingen circuleren. Daarnaast bespreek ik in 

dit hoofdstuk ook hoe dit proefschrift Actor-Network Theory verder ontwikkelt door te 

beargumenteren dat zwakke relaties ook relevant zijn voor actor-netwerken. Tot slot 

geef ik aan ‘op je plek zijn’ een plaats tussen andere burgerschapsbenaderingen, door 

mijn notie met deze benaderingen te vergelijken op de thema’s alledaagse praktijken, 

relaties en materialiteit. De thema’s alledaagse praktijken en relaties worden tot op 

zekere hoogte door communitaristische, zorgethische en feministische benaderingen 

opgenomen, terwijl republicanistische en zekere liberale benaderingen dat niet doen. 

Het thema materialiteit wordt door andere benaderingen wel opgenomen, maar dan 

alleen in vragen over de verdeling van materiële hulpbronnen. Andere wetenschappers 

houden zich niet bezig met de vraag naar hoe dingen – als objecten met 
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handelingskracht – beïnvloeden wat een cliënt kan doen en zijn. Dit proefschrift vestigt 

de aandacht op concrete, alledaagse praktijken en stimuleert het denken over hoe 

relaties met de sociale en materiële omgeving in die praktijken cliënten kunnen helpen 

op hun plek te zijn. Ik betoog dat cliënten van de langdurende GGZ meer bekend 

maken met die sociale en materiële omgeving een belangrijke manier is om aan 

burgerschap te werken. Ik stel daarom dat het van groot belang is GGZ-projecten en 

GGZ-praktijken te ondersteunen en te ontwikkelen die cliënten bijstaan in het leggen 

van relaties met hun sociale en materiële omgeving.  

 

 

 

 


