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HOOFDSTUK 12 CONCLUSIES

Maar ik hoor niet veel over vrijwilligers.
Zijn die er nou alleen in onze wijk.
Dat professionals en vrijwilligers samenwerken
Wat zijn wij toch eigenlijk rijk.
(Annie van Oort, 1993)

12.1.  Inleiding

In de literatuur wordt wijkgericht werken om gezondheid te verbeteren beschouwd als een 

veelbelovende strategie, vooral voor het aanpakken van gezondheidsachterstand in sociaal-

economisch zwakke wijken. Het bereiken van sociaal-economische zwakke groepen, het rea-

liseren van toegankelijke voorzieningen, de communitybenadering, intersectorale samenwer-

king, participatie en empowerment zijn belangrijke elementen van het wijkgericht werken. 

(Mackenbach en Van der Maas, 1987 en 2004; Stronks en Hulshof, 2001; Alting e.a., 2003; 

Kok en Ten Dam, 2003) Tegelijkertijd blijken de resultaten en effecten van de wijkaanpak 

moeilijk aan te tonen. (De Boer en Peltenburg, 2003; Saan en De Haes, 2005)  De eerstelijns-

gezondheidszorg, de gezondheidsbevordering en het sociaal werk passen wijkgericht wer-

ken toe. Een samenhangend beeld van wijkgezondheidswerk ontbreekt echter. Er bleek geen 

theorie of onderzoek voorhanden waarin wijkgezondheidswerk in de brede context van de 

gezondheidszorg, gezondheidsbevordering en sociaal werk is geplaatst en waarin de relatie 

tussen wijk en gezondheid is uitgediept. Het doel van deze studie is om in een lang bestaande 

praktijk in Den Bosch-Oost het wijkgezondheidswerk te ontrafelen en zo inzicht te krijgen 

in de noodzakelijke elementen, de mogelijkheden en onmogelijkheden ervan. Hiervoor zijn 

de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

1.  Binnen de eerstelijnsgezondheidszorg, gezondheidsbevordering en sociaal werk spreekt 

men over wijkgericht werken om gezondheid te verbeteren. Heeft men dezelfde ideeën over 

gezondheid, de wijk, gezondheidsverschillen, achterstandswijken en de wijkaanpak?

2.  Welke invulling geven de beroepskrachten en vrijwilligers werkzaam in de wijk Den Bosch-

Oost aan wijkgericht werken om gezondheid te verbeteren? Worden de sociaal-economisch 

zwakke groepen ermee bereikt en hoe? Welke strategieën hanteren de werkers hierbij en 

wat zijn hun onderliggende drijfveren om in de wijk te werken?

3.  Wat zijn de resultaten van 25 jaar wijkgezondheidswerk in Den Bosch-Oost en hoe zijn 

die te achterhalen? 

4.  Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van het wijkgezondheidswerk en welke 

relatie is te leggen tussen gezondheid en de wijk?
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Om de eerste vraag te beantwoorden is een theoretische en beleidsmatige verkenning uitge-

voerd naar de centrale begrippen van het wijkgezondheidswerk -gezondheid, wijk, gezond-

heidsverschillen, achterstandwijken en wijkaanpak- binnen de domeinen van de eerstelijnsge-

zondheidszorg, de gezondheidsbevordering en het sociaal werk. Voor de beantwoording van 

de tweede en derde vraag zijn de historie van het welzijnswerk Oost, gezondheidscentrum 

Samen Beter en het wijknetwerk Hulpsector Oost in Den Bosch-Oost en de praktijk van het 

wijkgezondheidswerk in Den Bosch-Oost onderzocht. Hiervoor zijn 12 beroepskrachten, 5 

I/Ders 28 en 22 vrijwilligers -allen geruime tijd werkzaam in Den Bosch-Oost- geïnterviewd. 

De respondenten duid ik samen aan als ‘de werkers’. Op basis van de antwoorden op de eer-

ste drie vragen is de vierde vraag beantwoord. In dit laatste hoofdstuk vat ik het onderzoek 

samen, beantwoord onderzoeksvragen en bespreek de belangrijkste conclusies. 

12.2.   Verschillende benaderingen

In de theoretische verkenning is achtereenvolgend ingegaan op enkele belangrijke benade-

ringen van de begrippen gezondheid, wijk, sociaal-economische gezondheidsverschillen, 

achterstandswijken en wijkaanpak. Een gangbaar onderscheid in de benadering van gezond-

heid is de medische benadering, de leefstijlbenadering en de sociale omgevingsbenadering. 

De medische benadering is gericht op deficiëntie, op ziekte en gebreken van het individu. De 

leefstijlbenadering legt de focus op het gezonde gedrag van individuen en groepen mensen. 

De sociale omgevingsbenadering gaat uit van de wisselwerking tussen individu en omgeving 

in relatie tot gezondheid. De medische benadering is dominant aanwezig in de gezondheids-

zorg, de leefstijlbenadering in de gezondheidsbevordering en de sociale omgevingsbenade-

ring in het sociaal werk en, de laatste jaren, in de gezondheidsbevordering. Elke benadering 

belicht een bepaald aspect van gezondheid en elk domein pakt een bepaald onderdeel aan, 

wat leidt tot een fragmentatie van het brede begrip gezondheid. De sociale omgevingsbena-

dering is potentieel het meest omvattend maar het minst uitgewerkt.

Er zijn ook drie verschillende wijkbenaderingen. Overheden en de gezondheidsbevordering 

benaderen de wijk voornamelijk als een geografische eenheid en baseren zich op gegevens van 

postcodegebieden. Zorginstellingen en ook gezondheidscentra kijken vanuit een organisa-

tieoptiek naar de wijk. De wijk is een gebied waarin zij de meest effectieve match tussen vraag 

en aanbod kunnen maken; een dergelijk gebied hoeft niet samen te vallen met postcodege-

bieden. Het sociaal werk en -de laatste jaren meer en meer- de gezondheidsbevordering gaan 

uit van de sociologische benadering van een wijk of buurt als community. In de literatuur 

bestaat een behoorlijke mate van eensgezindheid over de definiëring van het begrip commu-

nity: “Een community is een groep mensen die bepaalde gemeenschappelijke aspecten hebben in hun 

28  I/D is een Instroom- en doorstroombaan, een werkgelegenheidsmaatregel.
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leven. Deze aspecten kunnen bijvoorbeeld de woonomgeving, interesses, de cultuur of de normen en 

waarden zijn. Het gaat om aspecten die de mensen zelf van belang achten. (Alting e.a., 2003; pg.37) 

Toch blijkt het werken met ‘communities’ in de praktijk niet eenvoudig te zijn. Uitgaan van 

de aspecten die mensen zelf van belang achten, leidt binnen de gezondheidsbevordering tot 

discussie. Meerdere auteurs maken een onderscheid tussen het top down vaststellen van ge-

zondheidsboodschappen zoals meer bewegen, gezonde voeding en niet roken en het bottom 

up werken in de implementatie van deze boodschap. (Voorham, 2003; Harting en Assema, 

2007) In het sociaal werk bestaat een traditie om te werken vanuit de communitybenadering. 

Zij plaatsen de praktische aanpak van knelpunten waarmee wijkbewoners in hun buurt aan 

de slag gaan binnen grotere doelstellingen van leefbaarheid, vitalisering en zelfredzaamheid. 

Deze werkwijze is moeilijk op effecten te meten, wat de laatste jaren wel verwacht wordt 

onder invloed van de ook in het welzijnswerk dominanter geworden economische kijk. Ef-

fectiviteit en transparantie door middel van cijfers is belangrijk in de verantwoording aan de 

financiers. (De Boer en Peltenburg, 2003) In paragraaf 12.4 wordt de communitybenadering 

verder uitgediept. In paragraaf 12.7 ga ik nader in op het meten van effecten.

In sociaal-economisch zwakke wijken wonen mensen met een slechtere gezondheid dan 

gemiddeld. (Ministerie van WVC, 1994; Van der Lucht en Verkleij, 2001) Zij zijn vaak ge-

oriënteerd op hun wijk; noodgedwongen vanwege onvoldoende mobiliteitsmogelijkheden 

of omdat ze zich er thuis voelen. De oorzaken van gezondheidsachterstand zijn complex. 

De meest bepalende factoren voor gezondheidsachterstand zijn een laag inkomen, geen of 

laaggeschoold werk en vooral een lage opleiding, zo blijkt uit onderzoeken van de Program-

macommissies SEGV, sociaal-economische gezondheidsverschillen. (Ministerie van WVC, 

1994) De aanpak van gezondheidsachterstand blijkt niet gemakkelijk vanwege het complexe 

karakter ervan. In de literatuur over SEGV wordt het wijkgericht werken eveneens als veelbe-

lovend beschouwd vanwege de mogelijkheden tot een geïntegreerde aanpak op de terreinen 

van gezondheid, omgeving, inkomen, werk en opleiding. (Stronks en Hulshof, 2001) 

In het wijkgericht werken komen verschillen naar voren tussen de drie domeinen eerstelijnsge-

zondheidszorg, gezondheidsbevordering en sociaal werk wat betreft hun aanpak. In de eerste-

lijnsgezondheidszorg is de medische benadering dominant. De eerstelijnszorg kiest de wijkaan-

pak vanwege de bereikbaarheid van voorzieningen en vanuit de noodzaak om een antwoord 

te hebben op de complexe problemen die zich aandienen in de praktijk van de hulpverleners. 

In de vormgeving van de wijkaanpak in de eerstelijnsgezondheidszorg ligt de nadruk op toe-

gankelijke voorzieningen en op de samenwerking van meerdere disciplines en sectoren binnen 

een ‘organisatorische wijk’. De eerstelijnszorg voert multidisciplinair overleg en ketenzorg in, 

besteedt veel aandacht aan de organisatie van de samenwerking en kiest vanuit economische 

motieven voor grote gebieden, stadsdelen of regio’s. (Ziekenfondsraad, 1997; Schrijvers, 2002; 

Boer, 2005; Plochg, 2006) Slechts enkele samenwerkingsverbanden en gezondheidscentra in 

achterstandswijken zijn in hun aanpak gericht op de kleinere schaal van de wijk en proberen de 

‘organisatorische wijk’ met de ‘wijk als community’ te verbinden. (Paes, 1999)
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In de wijkaanpak van de gezondheidsbevordering staat de leefstijlbenadering centraal. Sinds 

de aandacht binnen dit domein verschoven is naar het terugdringen van gezondheidsver-

schillen, maken de GGDen steeds meer gebruik van de wijkaanpak. Opvallend is de aan-

dacht voor de planmatige opzet van projecten, het willen aantonen van effecten en de aan-

dacht voor onderzoeksmethoden. Vanuit deze optiek kijken zij naar de wijk. (Ten Dam, 

1997; Kloek, 2004; Saan en De Haes, 2005) Dit is een benadering die past bij de geografische 

wijk (gebaseerd op beschikbare gegevens), maar met de intenties die passen bij een organi-

satorische wijk (intersectorale samenwerking) en de wijk als community. Recentelijk is een 

verschuiving te zien van kortdurende, beperkte en meetbare projecten naar langer lopende 

programma’s, die aansluiten bij bestaande ontwikkelingen in een wijk. (Harting en Assema, 

2007)  De insteek die zij hierbij kiezen, sluit aan bij de ideeën over de ‘organische’ ontwikke-

ling van netwerken, samenwerking en organisatie in wijken, waarmee men binnen het sociaal 

werk vertrouwd is. (Raspe en Foolen in De Boer, 2003)

De sociale omgevingsbenadering van gezondheid en de wijk als community zijn kenmerkend 

voor het sociaal werk. In de wijkaanpak van het welzijns- en opbouwwerk is gezondheid een 

van de thema’s in de context van de sociale omgeving. 

In het domein van de gezondheidszorg zijn gezondheid en ziekte het eerste aangrijpingspunt 

en is de wijk als community een niet of nauwelijks gekend fenomeen. In de gezondheidsbe-

vordering is gezondheidsgedrag het eerste aangrijpingspunt en is de wijk als community een 

nieuwe oriëntatie. In het sociaal werk is de wijk als community een vertrouwd aanknopings-

punt in het werk, maar is gezondheid geen expliciet thema. Het gescheiden beleid voor de 

drie domeinen heeft een geïntegreerd en op elkaar afgestemde ontwikkeling gefrustreerd, 

zoals in hoofdstuk 4 is besproken. Het lokaal sociaal beleid van de laatste jaren stimuleert 

een integrale wijkgerichte aanpak van meerdere sectoren (welzijn, onderwijs, huisvesting). 

De afstand tot de gezondheidszorg is echter groter geworden door de schaalvergroting die 

daar heeft plaats gevonden onder invloed van de marktwerking. Vanuit de hoek van de zorg-

ethiek komt kritiek op de consequenties van de dominante economische kijk op de zorg, 

zoals we zagen in hoofdstuk 3. (Baart, 2001; Van Heijst, 2005; Mol, 2006)

In de historische verkenning van het welzijnswerk, het gezondheidscentrum en het wijknet-

werk in Den Bosch-Oost zijn de consequenties van de gefragmenteerde aanpak en het 

gescheiden beleid terug te vinden. Het gezondheidscentrum start met een holistische ge-

zondheidsbenadering die sterk georiënteerd is op de wijk als community. In de loop der 

jaren wordt binnen het gezondheidscentrum Samen Beter de medische benadering echter 

dominanter. De beroepskrachten beschouwen de wijk meer en meer als hun werkterrein en 

minder als een gemeenschap waarmee zij zich verbinden. Toch verdwijnt de oriëntatie op de 

wijk niet en er blijven verbindingen bestaan, zoals in de volgende paragrafen uiteen gezet 

wordt. Het gezondheidscentrum stelt het voortbestaan van de wijkvoorziening veilig door 

te voldoen aan de eisen vanuit het gezondheidszorgdomein. Het welzijnswerk met zijn com-
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munitybenadering verdwijnt in de jaren negentig nagenoeg uit Den Bosch-Oost onder in-

vloed van het gevoerde sociaal beleid. In de jaren negentig krijgt het wijknetwerk Hulpsector 

Oost een sterke stimulans onder invloed van de sociale vernieuwing en de ‘gezonde wijken’-

benadering. Beide invloeden gaan uit van een geïntegreerde wijkaanpak en een oriëntatie op 

de wijk als community. Rond het jaar 2000 is er opnieuw aandacht vanuit het sociaal beleid 

voor de wijkaanpak. Hierbij wordt vooral ingezet op de medeverantwoordelijkheid van de 

burger voor zijn eigen leefomgeving. Voor het gezondheidscentrum geldt in die periode een 

hernieuwde aandacht vanuit het gezondheidszorgbeleid voor een samenhangend, efficiënt 

zorgaanbod, waarin aansluiting gezocht is tussen de wijk als uitvoeringsschaal en de regio 

voor de organisatie van de zorg. 

De 25-jarige praktijk van het wijkgezondheidswerk in Den Bosch-Oost is het toneel van wer-

ken in de spanningen tussen de wijkoriëntatie en grotere gebiedsindelingen en tussen frag-

mentatie en integratie van de verschillende gezondheidsbenaderingen. In de volgende para-

grafen bespreek ik hoe vanuit deze spanningsvelden het wijkgezondheidswerk is ingevuld.

12.3.   Verschillende soorten kennis

Uit de analyses van de interviews komt naar voren dat de werkers over verschillende soorten 

kennis beschikken. Kennis gebaseerd op wetenschappelijke, professionele of ervaringsken-

nis. Ook zijn er verschillen in de posities van de kennisdragers tot het gekende: op afstand 

kennis hebben via de papieren en digitale wereld of kennis opgedaan via directe contacten. 

De kennis over een wijk kan gebaseerd zijn op gegevens (wetenschappelijke kennis) of erva-

ringen. In de casus over de wijkindeling in hoofdstuk 8 is te zien welke consequenties dit ver-

schil kan hebben. In het kader van het wijkgerichte werken construeert de gemeente (en een 

aantal instellingen) ‘wijken’ naar aanleiding van administratieve overwegingen zoals ‘omvang, 

aantal inwoners, herkenbare gebiedsgrenzen en logische beheerseenheden’. Met hun wijkindeling 

delen zij Den Bosch-Oost doormidden en worden beide delen toegevoegd aan andere wijken: 

geen wijk Den Bosch-Oost meer. De actieve wijkbewoners en professionals die de geschiede-

nis van Den Bosch-Oost kennen uit eigen ervaringen ofwel uit overlevering, protesteren. 

De inzet van dit geschil is: een wijkconstructie op basis van administratieve gegevens of een 

‘ervaren’ wijk op basis van historie en een cultuur van samenwerken van beroepskrachten en 

bewoners. In dit voorbeeld baseert de gemeente zich in eerste instantie alleen op gegevens 

en niet op ervaringen. De gemeente beschikt hierdoor over beperkte kennis. Kennis op basis 

van gegevens neemt een belangrijke plek in onze samenleving in. Door de handelwijze van de 

gemeente verdwijnt de wijk uit de statistieken en uit het beleid. Ook krijgen wijken op basis 

van gegevens bepaalde etiketten. In de theoretische en de historische verkenning van de wijk 

zagen we, dat op basis van cijfers en bepaalde indicatoren een wijk een eenduidig etiket krijgt 

(wel of geen achterstands-, aanpak- of probleemwijk en de daarbij horende extra financiering 

of het reduceren van het welzijnswerk). Een dergelijke van buitenaf opgelegde status van een 
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wijk gaat uit van een gemiddelde van de sociaal-economische status van de inwoners en om 

een gemiddelde van de kenmerken van de verschillende buurten in een wijk. De verschillen 

tussen mensen en buurten in een wijk verdwijnen.

De werkers, die langere tijd werken in de wijk, schetsen geen homogene wijk, maar benoemen 

de verschillen tussen de buurten en de groepen bewoners. Zij hebben oog voor de positieve 

én de negatieve kanten van de wijk op basis van hun ervaringen opgedaan in hun contacten 

met de wijkbewoners. De kennis van de werkers over de wijk spreekt uit de gedetailleerde 

beschrijvingen per buurt zoals opgenomen in hoofdstuk 8. De kennis komt eveneens naar 

voren in de waarnemingen van veranderingen in de wijk, die van invloed zijn op de gezond-

heid van wijkbewoners; dit is beschreven in hoofdstuk 9. De werkers hebben -zo blijkt uit 

de analyses- geen eenduidig beeld van de wijk. Zij plakken niet een en hetzelfde etiket op de 

wijk, maar presenteren gezamenlijk een genuanceerd en soms tegenstrijdig beeld van de wijk. 

Bij een communitybenadering is genuanceerde kennis nodig om zo aan te kunnen sluiten 

bij de aspecten die mensen zelf van belang vinden. Daarvoor bieden cijfermatige gegevens 

niet voldoende houvast en is het beeld van een enkele werker of een groep werkers ook te 

beperkt. De gezamenlijke kennis van de beroepskrachten en vrijwilligers van bijvoorbeeld de 

kwetsbare groepen in de wijk biedt een completer beeld van de wijk dan door cijfermatige 

gegevens of enkele beroepskrachten te kennen is.

De verschillende beelden van de werkers hebben te maken met hun verschillende soorten 

kennis. Kennis die wordt gevormd door ervaringen, door opleiding en door de onderlig-

gende waardeoriëntaties van de werkers. Deze verschillende soorten kennis bespreek ik hier 

achtereenvolgend. 

In onze samenleving groeide een duidelijk onderscheid tussen mensen die als een deskun-

dige worden beschouwd op een bepaald terrein omwille van hun opleiding (formele functie 

en diploma) en anderen die als een deskundige worden beschouwd omwille van hun ervarin-

gen. Tot de eerste groep horen in Den Bosch-Oost de artsen, verpleegkundigen, paramedici, 

maatschappelijk werkers en opbouwwerkers; tot de tweede groep behoren de zelfhelpers, 

mantelzorgers en vrijwilligers. Niet iedereen met veel ervaring is een ervaringsdeskundige; 

evenmin is iemand met een lange opleidingsloopbaan en bijhorende diploma’s per definitie 

een deskundige in haar of zijn vak. 

In kennis op basis van ervaringen bestaat een verschil tussen ‘een ervaring hebben’, ervarings-

kennis en ervaringsdeskundigheid. Ervaringskennis wordt vergaard op basis van meerdere 

ervaringen, ervaringsdeskundigheid is te zien in de praktijk, waar met deze kennis gewerkt 

wordt. Een ervaringsdeskundige is iemand, die:

werk gemaakt heeft van de vragen en onzekerheden die de ervaring heeft opgeroepen, kan 

omgaan met de eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van de ervaringen;

lijken;
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-

ken tussen de verschillende factoren die van invloed zijn op de ervaringen; zowel de per-

soonlijke als de maatschappelijke factoren;

een gelijke ervaring als aan mensen die deze ervaring(en) niet hebben.  29

De verschillende casussen beschreven in hoofdstukken 9 en 10 zijn voorbeelden van wijk-

bewoners die ervaringskennis hebben of ervaringsdeskundigen zijn. In de casus over De 

Stroom is tevens uitgewerkt hoe vrouwen in een empowermentproces ervaringsdeskundigen 

worden. De vrijwilligers refereren in de interviews aan het belang van de uitwisseling van 

ervaringen om hiervan te leren. Deze leerprocessen zijn een belangrijke voorwaarde voor het 

functioneren als vrijwilliger in de wijk.

Kennis op basis van een opleiding wordt professionele kennis genoemd. Professionele kennis 

is gebaseerd op wetenschappelijke en methodische vakkennis én op ervaringen in contacten 

met patiënten/cliënten. De hierboven genoemde kenmerken met betrekking tot ervarings-

deskundigen aangevuld met wetenschappelijke en methodische vakkennis, gelden eveneens 

voor de professional. Over de plek van ervaringen in het professionele kennisdomein is een 

discussie gaande. De afgelopen 15 jaren werd een verschil gemaakt tussen evidence-based 

en experience-based interventies. Evidence-based interventies zijn gebaseerd op wetenschap-

pelijke onderzoeksresultaten en zijn effectief gebleken. Evidence-based interventies gelden 

binnen de gezondheidszorg en gezondheidsbevordering in het algemeen als superieur ten 

opzichte van ervaringen uit de dagelijkse praktijk. (Mackenbach en Van der Maas, 2004; 

Saan en De Haes, 2005; Duyvendak e.a., 2006) 

Hutschemaekers en Tiemens maken een onderscheid tussen het evidence-based handelen 

dat gebaseerd is op het gebruik van wetenschappelijk vastgestelde protocollen en richtlijnen 

of die, waarin professionals handelen op basis van een onafhankelijke afweging van weten-

schappelijke inzichten met hun ervaringen in patiënten-cliëntencontacten. Zij noemen deze 

handelwijzen respectievelijk ‘guideline approach’ en ‘heuristic approach’. (Hutschemaekers 

en Tiemens, 2006)

In de academische werkplaatsen die in Nederland op diverse plaatsen zijn opgericht, valt een 

trend te bespeuren om praktijk en onderzoek meer hand in hand te laten gaan. Zij kiezen 

een andere positie in dit debat en beschouwen de professional niet alleen als iemand die re-

sultaten uit wetenschappelijk onderzoek toepast, maar ook als de persoon die samen met de 

cliënt klinische evidence of practice-based-evidence genereert. Deze practice-based-evidence 

is geëxpliciteerde en getoetste lokale kennis, die als basis dient voor wetenschappelijk onder-

zoek. (Munten e.a., 2006) De academische werkplaatsen zijn in eerste instantie gericht op 

29   Informatie gebaseerd op contacten met het Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid 
te Tilburg; www.kenniscentrum-ze.nl
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het wetenschappelijk toetsen van praktijkkennis en niet op de vraag welke plek ervaringen 

innemen in het praktische handelen van de professional. 

Ondanks deze verschillende aanzetten wordt de wetenschappelijke beoordeling van de rol 

van de omgeving, van praktijkkennis en van op ervaringen gebaseerde kennis nog onderont-

wikkeld gevonden. (Saan en De Haes, 2005; Hutschemaekers en Tiemens, 2006)

In de historische en de empirische verkenning van Den Bosch-Oost zien we dat de kennis 

van de werkers over de wijk, de wijkbewoners en hun gezondheid in de loop der jaren groter 

wordt. Beroepskrachten volgen opleidingen en doen nieuwe wetenschappelijke en methodi-

sche vakkennis op. De kennis over de wijk en de wijkbewoners wordt groter onder invloed 

van (reflectie op) hun werkzaamheden en van contacten met externen die nieuwe inzichten 

meebrengen. De beelden, die de werkers hebben van de wijk en de wijkbewoners veranderen 

in de loop der jaren. Oude en nieuwe beelden botsen door ervaringen. Maar ook de werkers 

zelf veranderen door hun werk en hun contacten en gaan daardoor anders naar de wijk 

kijken. Door deze continue botsingen verandert en verdiept de kennis over de wijk en de 

wijkbewoners zich. In hoofdstuk 8 en 9 zijn hiervan verschillende voorbeelden opgenomen.

Baart noemt in de presentietheorie dat door het werken in een achterstandswijk drie bronnen 

van kennis bij elkaar worden gebracht, mits de betreffende werker zich hiervoor openstelt. 

Het is een botsing tussen de A-, B- en C-wereld. De A-wereld is de wereld van de toeschouwer, 

die vanuit inzichten, kennis en vooronderstellingen uit de professionele kring als buiten-

staander naar de B-wereld kijkt; een werkelijkheidsinterpretatie in termen van de gevestigde 

macht van experts. De B-wereld is de wereld van de wijkbewoners of patiënten/cliënten van-

uit hun perspectief, zij zijn hierin actor. Hier geldt een werkelijkheidsinterpretatie in termen 

van de leefwereld van de wijkbewoner. De C-wereld is de werkelijkheidsinterpretatie in de 

biografische termen van de werker, diens kijk op de werkelijkheid, diens waarden, normen 

en zelfbeeld. De wisselwerking tussen de wereld van de toeschouwer en de leefwereld wordt 

bemiddeld door de wereld van de werker, dat is de ontmoetingsplaats. Hier vindt het proces 

van de exposure plaats. Het exposureproces houdt in dat de werker wordt ondergedompeld 

en blootgesteld aan de werkelijkheid en wel zoals die zich in de betreffende wijk voordoet. 

Baart gebruikt het woord exposure omdat hij verwacht dat de invloed van de wijkcultuur 

‘bijtend’ zal inwerken op de betrokkene. (Baart, 2001; pg. 211) Baart werkt vervolgens zes 

mogelijke betrekkingen tussen de wereld van de toeschouwer en de leefwereld uit, die vari-

eren in de mate waarin er een werkelijke confrontatie en beïnvloeding plaatsvinden tussen 

deze werelden. 30 Hij zet hiermee een stap verder in de discussie over praktijkkennis. Er is niet 

alleen de professionele kennis over de wijk van de buitenstaander, maar er is ook de kennis 

van de wijk en de wijkbewoners zelf. In tegenstelling tot de eerder genoemde academische 

werkplaatsen die gericht zijn op wetenschappelijk onderzoek van praktijken, plaatst Baart 

de confrontatie direct in de praktijk, in het handelen. Hij thematiseert hiermee het actieve 

proces van de professionele werker, de beroepskracht, om deze twee werelden te betrekken 

op elkaar. Hij spreekt over botsingen en strijdtoneel en accentueert dat er grote en heftige 
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verschillen bestaan tussen deze werelden. 

In hoofdstuk 7 ‘Leren in en van de praktijk’ is te lezen hoe in Den Bosch-Oost door de 

jaren heen praktijkervaringen getoetst zijn aan nieuwe inzichten. Het was een doorgaand 

leerproces, waarin informatie en kennis van beroepskrachten én vrijwilligers steeds opnieuw 

bij elkaar gebracht zijn. In hoofdstuk 8 en 9 zijn de soms emotionele ervaringen met de 

botsende werelden in enkele fragmenten van beroepskrachten terug te zien. Deze ervaringen 

zijn minder heftig dan beschreven door Baart in zijn theorie van de presentie. De reden hier-

voor is mogelijk dat de beroepskrachten in Den Bosch-Oost ook wijkbewoners ontmoeten 

wier leefwereld minder afwijkt van de hunne en omdat de pastores van Baart zich radicaler 

onderdompelen in de wereld van de wijkbewoners. 

Kenniscreatie door vrijwilligers is niet op dezelfde manier te begrijpen. De meeste vrijwil-

ligers zijn geboren en getogen in de wijk of wonen er al vele jaren. De wijk is de leefwereld 

en hun waarden en normen komen overeen met die van de wijk. Zij zijn niet vanuit een 

functie toeschouwer. Zij komen door de beroepskrachten in aanraking met de wereld van 

de toeschouwers. Zoals eerder omschreven in het empowermentproces (par. 7.3 en 10.7) ont-

wikkelen vrijwilligers hun ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid door middel van per-

soonlijke, emotionele gebeurtenissen die in een maatschappelijke context worden geplaatst. 

Er zijn botsingen met hun eigen waarden en normen, zoals Anna die vertelt hoe zij leert 

omgaan met vertrouwelijke informatie die zij hoort van andere wijkbewoners. Of er zijn 

botsingen met de waarden en normen van de toeschouwerwereld via een representant van 

die wereld. Deze botsingen leiden tot verschillende keuzes. In De Stroom bijvoorbeeld volgen 

vrijwilligers scholingen en trainingen in hoe zij in hun werk bij De Stroom grenzen kunnen 

hanteren in de begeleiding van vrouwen. Met behulp van kennis uit de toeschouwerwereld 

30   Het gaat om de zelfreferentiële relaties, import- en roofrelaties, toepassingsrelaties, verdrin-
gingsrelaties, hermeneutische wederzijdsheid en autonome zelfpresentatie. In de zelfreferentiële 
relaties komt geen werkelijke confrontatie tussen de A- en de B-wereld tot stand. De werelden 
blijven onverbonden naast elkaar staan en de werker springt van het ene perspectief naar het 
andere. In de import- of roofrelatie wordt de B-wereld ‘onteigend’: de werker past selectief wat 
in de wijk gevonden en geleerd wordt in zijn professionele wereld in en absorbeert het eigene van 
de B-wereld. In de toepassings- of gijzelrelatie wordt in de B-wereld diep doorgedrongen onder 
aansturing van de A-wereld en de concepties van de A-wereld worden toegepast op de B-wereld 
om deze te kunnen begrijpen. In deze relatie bestaat het gevaar dat de B-wereld gijzelnemer 
wordt en de werker alleen in ruil voor iets nuttigs de toegang krijgt tot de B-wereld. In de verdrin-
gingsrelatie vecht de B-wereld zich naar binnen in de A-wereld en neemt voluit de gelegenheid 
zich te daar presenteren. De werkers en ‘dragers’ van de A-wereld zien zich genoodzaakt de B-
taal te gaan spreken. In de hermeneutische wederzijdsheid beïnvloeden én ontsluiten de beide 
werelden elkaar. De ideeën, intenties en normen van de A-wereld krijgen een actuele en gecon-
textualiseerde operationalisering in de B-wereld. In de B-wereld kan men zich met behulp van 
het aanbod van de A-wereld subject of actor worden. In de autonome zelfpresentatie heeft de 
B-wereld het gevecht opgegeven om door te dringen tot de A-wereld en de B-wereld bepaalt zelf 
en zegt zelf wat haar goed dunkt. Ze is voor haar erkenning en zelfrespect niet langer aangewezen 
op de A-wereld. (Baart, 2001; pg. 230-234)
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leren zij hoe zij boven hun eigen ervaringen kunnen uitstijgen om anderen tot steun te zijn. 

Theresa en Jeanne werkzaam in het Trefpunt Oost kiezen daarentegen na de confrontatie 

met de GGZ juist voor een invulling van Trefpunt Oost die past bij hun eigen normen en 

waarden. 

Beroepskrachten en vrijwilligers delen ervaringsdeskundigheid en professionele deskundig-

heid met elkaar in de gemeenschappelijke activiteiten van het wijknetwerk Hulpsector Oost. 

Zij maken bijvoorbeeld gezamenlijk patiëntenkrantjes en voorlichtingsmateriaal, bereiden 

gezamenlijk wijkbijeenkomsten voor en zetten gezamenlijk nieuwe voorzieningen op zoals 

De Stroom (zie par. 10.7). In het delen en bij elkaar brengen van verschillende soorten kennis 

ontstaat een bredere kennis van de wijk en wijkbewoners. De werkers kunnen hierdoor pre-

ciezer aansluiten op de aspecten die mensen zelf van belang vinden; een belangrijk element 

in de communitybenadering. 

Kremer en Tonkens noemen het samengaan van deskundigheden ‘democratisch professio-

nalisme’ (Kremer en Tonkens, 2006). Andere auteurs spreken over kennisontwikkeling in een 

op overeenstemming gebaseerd en gedeeld domein. (Gradener en Spierts, 2006; WRR, 2006)  

Meer toegespitst omschrijft Baum het als kennisontwikkeling door middel van een partner-

schap tussen wijkbewoners en professionals gebaseerd op uitgebreide kennis van de wijk, 

wijkbewoners en hun behoeften. (Baum, 2002) Baart noemt de wederzijdse beïnvloeding van 

verschillende kennis hermeneutische wederzijdsheid. (Baart, 2001)

Leerprocessen en kenniscreatie tussen professionals en ervaringsdeskundigen zijn in een 

wijk mogelijk, omdat de wijk een domein is waar deze verschillende deskundigheden sa-

men kunnen komen. Hulpsector-avonden en de gemeenschappelijke wijkactiviteiten zijn 

ontmoetingsplekken, waarin professionals en vrijwilligers tot uitwisseling van ervaringen 

en kennis komen. Multidisciplinaire overleggen tussen beroepskrachten evenals de zorgar-

rangementen in het project samenhangende zorg zoals beschreven in deel 2 hebben dezelfde 

functie voor de beroepskrachten onderling; zij delen hun impliciete en persoonlijke kennis. 

(Hutschemaekers, 2002; Boer, 2005)

Een wijk is niet de enige plek, het enige domein waar deze uitwisseling mogelijk is. De laatste 

jaren is vanuit de zelfhulpbeweging van chronisch zieken, GGZ-cliënten en verslaafden eveneens 

aandacht gekomen voor de plek van ervaringsdeskundigheid. Het gaat om programma’s zoals 

‘Herstellen doe je zelf’, ‘Familie als bondgenoot’ en de inzet van bruggenbouwers en ervarings-

deskundigen binnen instellingen. De zelfhulpbeweging is verwachtingsvol over de integratie van 

ervaringsdeskundigheid binnen het professionele zorgaanbod. (Boevink e.a., 2006) 

Voor de gemeenschappelijke kenniscreatie zijn gegevens nodig, is wetenschappelijke en pro-

fessionele kennis nodig, zijn ervaringen nodig én mogelijkheden om ervaringen uit te wis-

selen. Bovenal is echter de erkenning nodig van de verschillende soorten kennis, want alleen 

dan is er iets uit te wisselen. Er is begeleiding nodig in het doordenken van gegevens en er-

varingen én er zijn praktijkplekken nodig om deze nieuwe kennis toe te passen. Het creëren 
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van deze ontmoetingsplekken en gemeenschappelijke activiteiten is nog geen regulier on-

derdeel in de gezondheidszorg, gezondheidsbevordering en sociaal werk. Uit de historische 

beschrijving van Den Bosch-Oost blijkt -ook na 25 jaar-  dat hiervoor specifieke aandacht, 

coördinatie en begeleiding nodig is en blijft.

12.4.   Aansluiten bij wijkbewoners en duurzame vertrouwensvolle  
verbindingen

In een samenleving die gekenmerkt wordt door ‘druk, snel, dynamisch en vluchtig’, ont-

komen de gezondheidszorg, de gezondheidsbevordering en het welzijnswerk niet aan deze 

eigenschappen. Minstens 6 patiënten per uur bij de huisarts, een afgeronde hulpverlening in 

10 contacten bij het maatschappelijk werk, 1 behandeling bij lage-rugpijnklachten bij de fy-

siotherapeut, een vastgelegd aantal minuten voor het aantrekken van steunkousen door een 

verzorgende, stoppen met roken in 6 bijeenkomsten, sociale activering in 4 gesprekken. De 

efficiencyslag in de gezondheidszorg, de gezondheidsbevordering en het welzijnswerk gaat 

onverminderd door. Deze manier van denken en doen dringt door tot in het informele zorg-

circuit. Zorgindicaties bepalen wat tot de gebruikelijke zorg van het gezinssysteem hoort 

en verpleeghuizen nemen in de zorgplannen op dat welzijnstaken een verantwoordelijkheid 

zijn van het persoonlijke netwerk van de zieke. Onmiskenbaar is hierbij de invloed van het 

economisch denken in zorg en welzijn, zoals uiteengezet in hoofdstuk 3. Toch is het dat 

niet alleen. Het heeft ook te maken met de hedendaagse cultuur. Vrijwilligers willen zich 

niet meer langdurig aan activiteiten verbinden, maar hebben de voorkeur voor kortdurende 

projecten en acties. Moderne individuen binden zich niet meer op dezelfde wijze noch met 

dezelfde intensiteit als voorheen. (Duyvendak en Hurenkamp, 2004) 

Deze ontwikkelingen gaan ook op voor Den Bosch-Oost, maar er is nog een andere wer-

kelijkheid die naar voren komt in de historische en empirische verkenning. Hierbij passen 

de termen ‘geduldig, aandachtig, betrouwbaar en duurzaam’. Ontegenzeggelijk heeft deze 

andere werkelijkheid te maken met de sociaal-economische kenmerken van Den Bosch-Oost 

en met de kenmerken van het patiëntenbestand van gezondheidscentrum Samen Beter, zoals 

is beschreven in hoofdstuk 1. Het heeft vooral te maken met de door de jaren heen ontwik-

kelde werkwijze in Den Bosch-Oost, zoals beschreven in hoofdstuk 10. En met de samen 

met wijkbewoners opgebouwde voorzieningen, waarin de aandacht voor de meest kwetsbare 

bewoners in de wijk steeds voorop gestaan heeft. Deze andere werkelijkheid zal – hoewel niet 

precies hetzelfde - ook in andere wijken te vinden zijn. 

Kennis over de wijk en de wijkbewoners zoals in de vorige paragraaf uiteengezet, is nodig om 

contact te maken en aan te sluiten bij de leefwereld van de wijkbewoners en de patiënten. 

Contact leggen met bewoners verloopt verschillend bij beroepskrachten en vrijwilligers. Alle 

werkers –beroepskrachten, I/Ders en vrijwilligers- gebruiken in hun omschrijvingen hoe zij 

contact maken opvallend vaak het woord ‘gewoon’. Het gaat dan ook om alledaagse ge-
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woonten en handelwijzen die de basis van hun werken zijn en daarbij kiezen zij de woorden 

‘aansluiten, luisteren, volgen, begrijpen, vertrouwen en nabij zijn’ om hun werkzaamheden 

aan te duiden. Het zijn procestermen, die ik uitgediept heb in hoofdstuk 10. 

Het wel of niet succesvol aansluiten bij de leefwereld van wijkbewoners heeft Baart onder-

zocht in het werk van de pastores in achterstandswijken vanuit de presentiebenadering. Het 

gaat om aansluiten bij het primaire leven: de wereld en de logica van het gezin, de familie, de 

vriendengroep of de buurt. Aansluiten is een centraal begrip in zijn theorie over presentie. In 

relatie tot zorg beschrijft Baart presentie kort gezegd als een aandachtige, nabije en menslie-

vende manier van zorg, hulp en bijstand geven, waarin de relatie voorop staat en het oplossen 

van problemen (als dat kan) daaraan ondergeschikt is. (Baart, 2006) Baart keert zich tegen 

het denken in producten en stelt dat in zorg en welzijn de relatie voorop staat: er zijn voor de 

ander, om behoud van waardigheid van de ander, om basale erkenning zodat de ander –hoe 

gek of hoe anders ook- voluit in tel is, om wederzijdsheid (van hartelijkheid tot strijd). (Baart, 

2002)  Aansluiten bij het alledaagse is voor hem dan ook iets heel anders dan vraaggerichte 

zorg of vraagsturing. In vraaggerichte zorg of vraagsturing ligt de verantwoordelijkheid voor 

het articuleren van de juiste vraag bij de leefwereld, die zich moet aanpassen aan de taal van 

de toeschouwerwereld. Baart legt de verantwoordelijkheid voor de juiste aansluiting bij de 

hulpverlener. Van Heijst noemt presentie “een professionele wijze van zich verhouden tot mede-

mensen die in de knel zitten, opdat het hen goed doet. Presentie bestaat erin degenen die zwak staan 

welbewust opsporen, zich geduldig op hen afstemmen, desnoods actief uitgraven, hen aanbieden om 

in relatie te staan en vervolgens trouw nabij blijven in vreugde en hoop, ellende en verlatenheid.” (Van 

Heijst, 2005: pg. 168) 

In hoofdstuk 9 en 10 zijn voorbeelden beschreven hoe huisartsen, verpleegkundigen en maat-

schappelijk werkers geduldig afstemmen en trouw nabij blijven. In de eerstelijnszorg zijn 

de beroepskrachten in principe voor langere tijd de hulpverlener voor de wijkbewoners; ze 

ontmoeten elkaar steeds weer opnieuw. Dit is zo bij chronische zieken, bij multiproblemge-

zinnen, maar ook bij relatief gezonde mensen. Want ondanks de nadruk die vanuit efficien-

cyoverwegingen op kortdurende hulp- en zorgverlening ligt, is een belangrijke eigenschap 

van de eerstelijnszorg dat wijkbewoners steeds opnieuw en vanuit verschillende invalshoeken 

contacten hebben met de beroepskrachten. Bij de geboorte van een kind, bij de opvoeding en 

verzorging ervan, bij sportblessures, bij een hernia, bij een flinke griep, bij de verzorging van 

een ziek familielid, bij relatieproblemen, bij schulden, bij een depressie; in de loop van jaren 

doen zich veel situaties voor waarbij contact met de eerstelijnszorg wordt gezocht. Bij De 

Stroom en andere wijkactiviteiten gaan beroepskrachten en vrijwilligers eveneens langdurige 

relaties aan. De Stroom, Samen Beter en andere wijkactiviteiten zijn opgezet om zorg, hulp 

en steun te bieden aan wijkbewoners die in de knel zitten. In zorgrelaties stappen vrijwilli-

gers minder snel over van de ene op de andere activiteit, omdat de relaties die zij aangaan met 

personen die hen nodig hebben, de kern van hun activiteit is. De huisartsengeneeskunde 

verwoordt expliciet de betekenis van het aangaan van langdurige relaties en aansluiten op 
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de context. Eigen aan huisartsengeneeskunde is het contact met het hele gezins- en soms 

familiesysteem; huisartsen zijn generalisten. Zij hebben langdurige verbindingen die tot een 

sterke band tussen dokter en patiënt kunnen leiden en tot een cumulatie van kennis door 

de jaren heen. (McWhinney, 1989)  Werkers in Den Bosch-Oost zijn door die langdurende 

verbintenis met wijkbewoners dan ook niet zoals Van Heijst zegt de ‘vreemde ander’ voor 

wijkbewoners. Zij zijn wel een ‘vreemde ander’ in de zin dat de hulp niet geboden wordt bin-

nen een familiale of vriendenrelatie. 

Er zijn in een wijk veel verschillende manieren waarop mensen met elkaar in contact staan; 

intensieve contacten zoals hiervoor beschreven, maar ook andere, kortere contacten. Er zijn 

meerdere sociale netwerken in een wijk. Van Mierlo omschrijft een sociaal netwerk als de 

groep mensen, waarmee iemand min of meer duurzame banden onderhoudt voor de vervul-

ling van levensbehoeften. Tot een dergelijk netwerk behoren het gezin en de familie (eerste 

cirkel), vrienden, bekenden en werkrelaties (tweede cirkel) en de sector maatschappelijke 

diensten, waaronder hulpverleningsorganisaties (derde cirkel). (zie figuur 7.1 in paragraaf 

7.5.1) Contacten enkel en alleen in de binnenste cirkel kan leiden tot isolering, verstikking. 

Het ‘ons kent ons’, dat we zagen bij bijvoorbeeld De Stroom waar Lina zich een buitenstaan-

der voelde. Een gevoel dat De Stroom thematiseerde en aanpakte, omdat De Stroom niet tot 

de binnencirkel, maar tot de middelste cirkel behoort.

Iedereen creëert zijn of haar eigen netwerk op verschillende plekken: in familieverband, in 

een vriendenkring, rond bestuurlijke, (re)creatieve of educatieve activiteiten, in een religieuze 

gemeenschap, in een werkkring of in een chatbox, al dan niet wijkgebonden. De sociale infra-

structuur van een wijk zoals Den Bosch-Oost bestaat uit een wirwar van netwerken en meer-

dere keuzemogelijkheden. De relaties binnen deze sociale netwerken zijn niet alle intensief 

en intiem zoals hiervoor beschreven, maar ook kort, terugkerend en oppervlakkig. 

De betekenis van sociale netwerken is grondig bestudeerd in ‘sociaal kapitaal’-theorieën. 

Portes onderscheidt sociaal kapitaal van andere soorten kapitaal: “whereas economic capital 

is in people’s bank account and human capital is inside their heads, social capital inheres in the struc-

ture of their relationships. To possess social capital a person must be related to others, and it is those 

others, and not himself, who are the actual source of his or her advantage.” (Portes, 1998; pg. 1-14)  

Putnam en andere sociaal kapitaal theoretici onderscheiden gesloten en open netwerken. In 

gesloten sociale netwerken, met een samenbindend (bonding) sociaal kapitaal, is de interac-

tie van mensen naar binnen gericht, naar het handhaven van de exclusiviteit en uitgaand van 

‘geparticulariseerd’ vertrouwen. In open netwerken, met een overbruggend (bridging) sociaal 

kapitaal, zijn mensen naar buiten gericht. Open netwerken stimuleren mensen om sociale 

grenzen te overschrijden en daardoor zichzelf te verrijken met informatie, kennis en andere 

hulpbronnen in bredere kring. De aanwezigheid van overbruggend kapitaal zorgt voor ver-

binding tussen groepen en gemeenschappen en gaat uit van ‘gegeneraliseerd’ vertrouwen. 

Een derde vorm van sociaal kapitaal is ‘linking social capital’, waarmee de directe verbindin-

gen bedoeld worden van groepen of individuen met invloedrijke personen.  (Putnam, 1993)
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Mantelzorg en burenhulp zijn voorbeelden van gesloten netwerken gebaseerd op wederzijdse 

verplichtingen en sociale betrokkenheid. Deze hulpvormen hebben behalve praktisch nut 

ook een emotionele en morele betekenis. Mensen hebben daardoor minder het gevoel er 

helemaal alleen voor te staan en individueel verantwoordelijk te zijn voor hun positie en de 

oplossing van hun noden en behoeften. (Van der Zwaard, 2004) Elena, een vluchtelinge uit 

Bosnië vindt een dergelijk vangnet bij haar buurvrouw. Voor Elena fungeert kinderopvang 

Het Kruimeltje, waar ze als vrijwilliger werkt, als overbruggend kapitaal. Hier maakt ze een 

verbinding met andere groepen en vrijwilligers in de wijk en verwerft zij een positie als vrij-

williger. Een voorbeeld van ‘linking social capital’ in de wijk Den Bosch-Oost is de wijkadop-

tie door een Tweede Kamerlid, waardoor de actieve wijkbewoners een rechtstreeks contact 

met de landelijke politiek hebben.

De vrijwilligersactiviteiten en wijkvoorzieningen zoals Het Kruimeltje, De Stroom, Trefpunt 

Oost en de buurtcentra kunnen we beschouwen als bronnen van overbruggend sociaal kapi-

taal in de wijk. Ook gezondheidscentrum Samen Beter, de voormalige wijkschool De Plataan 

en het voormalige welzijnsproject Oost zijn bronnen van sociaal kapitaal. Rond deze voor-

zieningen zijn netwerken ontstaan van beroepskrachten en vrijwilligers.  De rol van de voor-

zieningen in de netwerken in Den Bosch-Oost is in hoofdstuk 3 (par. 3.2.3) en hoofdstuk 11 

(11.2.1) uitgewerkt. Rond de voorzieningen ontstaan affectieve relaties tussen beroepskrach-

ten en vrijwilligers, die jarenlang blijven bestaan. De wijkvoorzieningen kenmerken zich 

enerzijds door de door Blokland onderscheiden instrumentele betekenis (rationele hande-

lingsoriëntatie); zij bieden zorg en diensten aan voor de wijkbewoners. Maar er is anderzijds 

sprake van verbindingen en banden (sociale handelingsoriëntatie), die in de samenwerking 

tussen beroepskrachten en wijkbewoners is gegroeid. Bovendien bieden de voorzieningen de 

mogelijkheid aan wijkbewoners tot ontmoetingen en dragen deze voorzieningen bij aan de 

publieke familiariteit in een wijk. (Blokland, 1999)  

Blokland gebruikt evenals Duyvendak en Hurenkamp de term ‘gemeenschappen’. Laatst-

genoemden onderscheiden ‘zware’ en ‘lichte’ gemeenschappen. Lichte gemeenschappen 

kunnen vriendenclubjes, studiegezelschappen, families of crèches zijn; deze staan open voor 

kennis, kunde en kritiek van de buitenwereld, van ándere lichte gemeenschappen. Zware 

gemeenschappen –zoals gesloten families- vertonen afwijkend gedrag en sluiten anderen 

uit. Ook kunnen mensen buitengesloten zijn van lichte gemeenschappen door armoede en 

eenzaamheid, waardoor zij een ‘noodgedwongen zware gemeenschap’ zijn. Duyvendak en 

Hurenkamp noemen de Pauluskerk in Rotterdam als voorbeeld hiervan. Het onderschei-

dend criterium tussen lichte en zware gemeenschappen vinden zij het feit of de leden kun-

nen protesteren en weglopen; zodra zij dit kunnen, verdwijnt de zwaarte. (Duyvendak en 

Hurenkamp, 2004)

In Den Bosch-Oost gebruiken de werkers niet de term ‘gemeenschappen’, maar ‘netwerken‘. 

Weglopen uit netwerken in de wijk gebeurt niet zomaar, want in deze netwerken hebben 

mensen affectieve verbindingen met elkaar. In deze netwerken worden juist ook mensen 

betrokken met weinig vaardigheden of degenen die eenzaam of arm zijn. Toch zijn deze 
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zorgende netwerken in Den Bosch-Oost geen zware gemeenschappen. Door de publieke fa-

miliariteit in de wijk en door de aanwezigheid van vele elkaar overlappende netwerken in de 

wijk, komen mensen met meerdere netwerken in aanraking en hebben keuzemogelijkheden. 

Een beter onderscheidend criterium tussen lichte en zware gemeenschappen is of je wel of 

niet tegelijkertijd deel uit kunt maken van meerdere gemeenschappen c.q. netwerken. 

Uit de voorgaande verkenningen komt naar voren dat de duurzame verbindingen tussen de 

beroepskrachten en de wijkbewoners, tussen de beroepskrachten en de vrijwilligers en tussen 

de vrijwilligers en de wijkbewoners belangrijke kenmerken zijn van het wijkgezondheids-

werk. Deze netwerken zijn het verbindende én overbruggende sociaal kapitaal in de wijk. We 

kunnen concluderen dat de werkers in Den Bosch-Oost investeren in sociaal kapitaal. 

Of de netwerken een positieve invloed hebben op de gezondheid bespreek ik aan de hand van 

de in hoofdstuk 9 en 10 beschreven casussen met behulp van het verklaringsmodel van de 

programmacommissie sociaal-economische gezondheidsverschillen. (Ministerie van WVC, 

1993) In dit verklaringsmodel heeft de commissie de complexe relatie tussen gezondheid 

en werkloosheid uiteengezet. De belastende aspecten voor gezondheid zijn financiële onze-

kerheid, sociale stigmatisering, spanningen en problemen in het gezin en het gemis van de 

structurerende functie van arbeid. Werklozen met een laag opleidingsniveau missen boven-

dien vaak kennis en vaardigheden om met deze belastende factoren om te gaan. Onder ande-

re door een inkrimping van de sociale netwerken is de ervaren steun vaak gering. Reacties op 

de werkloosheid variëren van verlies van zelfvertrouwen en minderwaardigheidsgevoelens, 

tot fatalisme en gevoelens van eenzaamheid. 

In de casussen van Clarisse en Dorus, die ziek zijn en geen werk (meer) hebben, zien we, dat 

zij via activiteiten nieuwe sociale netwerken creëren voor zichzelf en anderen, hoe zij hierin 

een zinvol perspectief en een nieuwe invulling in hun leven vinden. Het gaat hierbij in eerste 

instantie niet altijd om betaald werk, soms is het wel de stap daarnaar toe. In alle gevallen 

hebben deze activiteiten een structurerende werking. Ook leiden ze tot meer zelfvertrouwen 

en tot nieuwe vaardigheden die hun gezondheid positief beïnvloeden. De sociale netwerken 

en wijkactiviteiten zijn de bemiddelingsfactor voor de gezondheidsverbetering. In de bespre-

king van de casussen in hoofdstuk 10 en 11 zijn op meerdere manieren relaties gelegd tussen 

de opbouw van sociale relaties en de verbetering van gezondheid.

Onderzoekers van het Londense ‘Health Development Agency’ (HDA) hebben sociaal kapi-

taal onderzocht in relatie tot gezondheid. Zij refereren aan een onderzoek bij Amerikaanse 

mannen met minder uitgebreide sociale netwerken, die significant meer kans hebben op 

cardiovasculaire aandoeningen. Omgekeerd is eveneens vastgesteld dat Engelse vrouwen die 

in buurten wonen die hoog scoren voor sociaal kapitaal, minder roken, wat zich ook voor-

deed nadat gecontroleerd was op sociaal-economische factoren. (Baxter en Poland, 2003)  

De auteurs concluderen dat het verband tussen sociaal kapitaal en gezondheid genuanceerd 

ligt. Waarschijnlijk zijn bepaalde elementen van sociaal kapitaal – zoals vertrouwen en in-

zet voor de gemeenschap – meer gezondheidsbevorderend dan andere. Uit hun onderzoek 
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bleek bovendien dat er ook binnen gemeenschappen grote verschillen kunnen bestaan met 

betrekking tot de wijze waarop sociaal kapitaal tot stand wordt gebracht en in stand wordt 

gehouden. Zo zijn er verschillen in het type netwerk waarvan mannen en vrouwen deel uit-

maken in hun dagelijks leven, en in de soort steun die ze via deze netwerken geven en ont-

vangen. Hoewel lastig aan te tonen is hoe sociaal kapitaal bijdraagt aan een verbetering van 

gezondheid vindt de ‘Health Development Agency’ sociaal kapitaal een nuttig concept voor 

gezondheidsbevordering. Het concept kan helpen om de invloed van gemeenschapskenmer-

ken op de gezondheid beter te begrijpen. Het concept biedt een aangrijpingspunt voor acties 

ter beïnvloeding van die factoren. Investeren in onderzoek en in acties ter bevordering van 

sociaal kapitaal vindt het Londense HDA een goede investering. (Swann en Morgan, 2003)

 

In deze paragraaf is betoogd dat aansluiten bij de leefwereld van de wijkbewoners én het aan-

gaan van duurzame vertrouwensvolle relaties kenmerken zijn van het wijkgezondheidswerk. 

Vertrouwen ontstaat door aan te sluiten, door in verbinding te staan en te blijven staan. 

Dit gebeurt in langdurige, intensieve relaties én in korte, terugkerende contacten tussen 

wijkbewoners, vrijwilligers en beroepskrachten. Deze relaties en de aanwezigheid van toegan-

kelijke gezondheidsvoorzieningen en sociale netwerken in de wijk, juist ook voor de sociaal-

economisch zwakke groepen, kunnen gezondheid positief beïnvloeden. Het veranderen van 

aspecten in de brede (sociale) omgeving is vooralsnog echter één van de minst onderbouwde 

strategieën voor gezondheidsverbetering. We kunnen concluderen dat op dit terrein nog veel 

vooruitgang te boeken is. 

12.5   Het dubbele actorschap

In de vorige paragraaf is uiteen gezet hoe de werkers in Den Bosch-Oost verbindingen aan 

gaan om te werken aan gezondheidsverbetering. Wijkgezondheidswerk is gebaseerd op ver-

bindingen en niet op transacties of betrekkingen horend bij –zoals Blokland zegt-  instru-

mentele handelingsoriëntaties. In de sociale handelingsoriëntaties benaderen mensen elkaar 

als subjecten. In de literatuur die in hoofdstuk 3 is besproken, komt naar voren dat de me-

dische benadering van gezondheid de patiënt tot object maakt. In de leefstijlbenadering van 

gezondheid en de sociale omgevingsbenadering van gezondheid is de cliënt c.q. wijkbewoner 

een subject en is het begrip participatie belangrijk. Wat zeggen de werkers in Den Bosch-

Oost hierover? In het empirisch materiaal is het verschil tussen een object- of subjectbenade-

ring niet gevonden. De werkers zijn actor en de persoon of personen waarvoor en waarmee 

zij werken, zijn eveneens actor. Ook de wijkbewoners die ziek zijn, zijn actor. Het dubbele 

actorschap is een preciezere aanduiding van de relatie die zij omschrijven, dan te spreken 

over participeren. Het dubbele actorschap bespreek ik in deze paragraaf.

De werkers in Den Bosch-Oost gaan relaties aan met patiënten en/of wijkbewoners, die be-

doeld zijn om problemen of klachten op te lossen dan wel mensen sterker te maken. De 
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patiënt, cliënt of wijkbewoner is geen object in de relatie, maar is eveneens een handelend 

subject. Hier ligt het aanknopingspunt om mensen te ondersteunen in zelfwerkzaamheid, in 

het zelf greep krijgen op hun gezondheidssituatie. Mol zegt naar aanleiding van haar onder-

zoek naar diabetespatiënten, dat het actorschap zich vrijelijk heen en weer beweegt tussen 

de hulpverlener en de patiënt. In de logica van het zorgen is de patiënt afhankelijk: niet van 

een bemoeizuchtige hulpverlener, maar van hulp. Zonder hulp gaat de patiënt dood. Maar 

de hulpverleners zijn ook afhankelijk van de patiënt. Zij kunnen niets beginnen als patiënten 

niet allerlei dingen zelf doen. Zorgen voor iemand, die niet voor zich zelf zorgt, blijft zonder 

resultaat. (Mol, 2006)

De werkers streven een verbetering van de situatie van de patiënt en wijkbewoner na; hoe 

klein ook en hoe lang het proces soms kan duren. De werkers hanteren daarbij verschillende 

strategieën, zo blijkt uit de interviews. In de analyse van het empirisch materiaal zijn vier 

verschillende werkwijzen onderscheiden. Er komt een verschil naar voren tussen het oog 

hebben voor de beschadigde kant van mensen (de ziekte, de problemen, de klachten) en dat 

deze mensen hieronder lijden versus het oog hebben voor de sterke kant van mensen, voor 

hun potenties. Alle mensen beschikken over een beschadigde én een sterke kant. In het wijk-

gericht werken komen de werkers die twee kanten van wijkbewoners tegen. Wijkbewoners 

komen met hun beschadigde kant in aanraking met de gezondheidszorg en ze worden actief 

vanuit hun potenties, waarop ze aangesproken worden. In de bescherming van een spreek-

kamer of een individuele vertrouwensrelatie laten mensen hun beschadigde kant zien. In de 

wijk, in de groep, in relaties, in activiteiten kunnen zij hun sterke kant, hun potenties, tonen. 

Daarnaast is een verschil geconstateerd in de richting die de werkers kiezen om te werken 

aan oplossingen. Werkers zijn uitkomst- of actiegericht, dat wil zeggen: op direct resultaat 

gericht, inspelend op de directe vraag van wijkbewoners, zoals het opheffen van pijn of het 

oplossen van een klacht of probleem. Anderen leggen de nadruk op het proces dat mensen 

zelf te gaan hebben om aan de oplossing te werken, aangepast aan het tempo van de wijk-

bewoners en indirecter en diffuser werkend richting een resultaat. (zie par. 10.3) Deze stra-

tegieën zijn niet de enig denkbare en ze komen ook niet in een pure vorm per werker voor. 

Werkers hanteren meerdere strategieën al naar gelang de situatie en er komen mengvormen 

voor. In de analyse is de meest duidelijke strategie per werker benoemd om te begrijpen hoe 

zij handelen. (zie schema 10.2) 

Van Heijst heeft het handelen in de zorg onderzocht in haar boek over ‘menslievende zorg’. 

Een interventie omschrijft zij als een ‘beweging van naderen, behandelen en weer verlaten’. 

Na de interventie moet de zorgvrager het zelf uitzoeken, uiteindelijk blijft die alleen. Zij 

noemt een interventie zorgzaam als de professionaliteit van de interventiebeoefenaar niet 

alleen bestaat uit verlichten, verhelpen en genezen, maar ook bestaat uit het zich verhouden 

tot wat niet te verhelpen is en weten hoe je als beroepskracht in die omstandigheden iets voor 

de ander kunt betekenen. Presentie biedt de mogelijkheid om te begrijpen wat ‘handelen’ 

betekent in ongelijke verhoudingen. Achter de mens met gebreken heel de mens blijven zien, 

die een uniek persoon is en die mede sturing geeft aan de hulpverlening, waardoor niet van 
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te voren vast ligt hoe de zorg of behandeling eruit zal zien. Zorgen gebeurt in een betrekking, 

waarin dingen gedaan worden, maar soms ook bewust gelaten worden. De dingen die gedaan 

worden – de interventies - zijn gebaseerd op een diagnose die een probleemgebied of ziekte 

objectiveren, maar daarmee niet de persoon als totaal objectiveren. Als de betreffend persoon 

subject blijft, een actor blijft, die de ruimte heeft om mee te handelen, dan spreekt Van Heijst 

van een zorgrelatie in plaats van een zorgbetrekking. (Van Heijst, 2005)

Het dubbele actorschap krijgt in het wijkgezondheidswerk op twee manieren gestalte. In de 

individuele relatie en op wijkniveau. In individuele contacten zoekt Bram, huisarts, samen 

met patiënten uit wat de achtergronden van een klacht zijn. Sommige werkers slaan een brug 

tussen de individuele contacten en de wijk. Zoals Chris, de fysiotherapeut, die zijn patiënten 

meeneemt naar het fitnesscentrum en Annelies, maatschappelijk werker, die samen met de 

vrouwen van De Stroom vieringen en themabijeenkomsten organiseert. 

In hoofdstuk 9 en 10 zijn de persoonlijke geschiedenissen van vrijwilligers beschreven en 

hoe zij vanuit hun ziek-zijn actief zijn geworden. Hierin gaat het niet alleen over een hande-

len met betrekking tot henzelf of hun directe omgeving, maar het handelen is op meerdere 

wijkbewoners gericht. Clarisse is gastvrouw bij De Stroom, Dorus leert mensen met een be-

perking timmeren en zagen, Deria is tolk voor zijn landgenoten, Jeanne en Theresa orga-

niseren activiteiten met en voor psychiatrische patiënten en gaan met hen op vakantie. Zij 

beschrijven eveneens hoe beroepskrachten hen al dan niet tot steun zijn in deze activiteiten 

en zo zijn beroepskrachten in hun handelen indirect gericht op meerdere wijkbewoners. Het 

actorschap van de wijkbewoners alsook de steun bij dat actorschap wordt daarmee zichtbaar 

voor meerdere wijkbewoners in de wijk. Vooral vrijwilligers benadrukken in de interviews 

het belang van samen dingen doen in plaats van enkel samen praten in een intersectoraal 

overleg. Zorgen en werken aan de verbetering van de gezondheid wordt hiermee onttrok-

ken aan de beschutting van een spreekkamer. Gezondheidsverbetering is niet alleen iets dat 

zich afspeelt in de contacten met de huisarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker en ver-

pleegkundige. In de wijk is te zien wat beroepskrachten doen en wat wijkbewoners zelf (kun-

nen) doen op dit terrein. De gedeelde verantwoordelijkheid is zichtbaar. Hiermee maken de 

werkers (beroepskrachten én vrijwilligers) duidelijk “wie zij willen zijn voor de wijkbewoners, wat 

zij op zich nemen, welke verwachtingen van de wijkbewoners gehonoreerd kunnen worden, waaraan 

wordt gewerkt.” (Baart, 2001; pg. 765) Zorgen voor elkaar is zichtbaar in de wijk én maakt 

zichtbaar wat mensen voor elkaar kunnen betekenen.
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12.6.   Strategieën en drijfveren

De verschillende strategieën die in de vorige paragraaf zijn besproken, zijn te verbeteren en 

te perfectioneren. In de theoretische en historische verkenning is beschreven dat er vanuit de 

domeinen gezondheidszorg, gezondheidsbevordering en sociaal werk veel aandacht is voor 

methodische ontwikkelingen en kwalitatieve verbeteringen van werkwijzen, liefst evidence-

based. Recente voorbeelden hiervan zijn: protocollen, richtlijnen, diagnose-behandelcombi-

naties, ketenzorg, community-interventiemodellen en wijkontwikkelingsplannen. Dit zijn 

verbeteringen vanuit een buitenstaanderperspectief horend bij de door Baart genoemde 

toeschouwerwereld. In de historische verkenning van Samen Beter en Hulpsector Oost is 

beschreven hoe in Den Bosch-Oost met deze ontwikkelingen is meegegaan. Als deze evi-

dence-based methodieken en strategieën enkel nauwkeurig uitgevoerd worden (guideline 

approach), verdwijnt volgens Baart de ‘aanspreekbare persoon’. (Baart, 2002) Het verschil 

tussen een guideline approach en een heuristic approach is besproken in par. 12. 3. In deel 

III staan de opvattingen van de werkers van Den Bosch-Oost. Wat zeggen zij over hun strate-

gieën, wat beogen zij ermee en wat zijn de onderliggende waarden in hun handelen? Waarop 

zijn zij aanspreekbaar? 

In de interviews spreken de werkers over hun drijfveren om te werken in Den Bosch-Oost. 

Waarom zijn zij actief, wat zijn hun onderliggende verlangens, hun onderliggende waarden? 

Deze zijn in hoofdstuk 10 samengevat in de woorden mededogen, rechtvaardigheid, ont-

plooiing en autonomie. Een waardeoriëntatie is een innerlijke drijfveer van de werker, die in 

zijn handelen tot uitdrukking komt. Het gaat bij sommige werkers om basale zaken, zoals 

iets willen doen voor mensen die ziek zijn of problemen hebben, of vanuit mededogen of 

liefde opkomen voor kwetsbare anderen. Bij enkele al lang in de wijk werkende professionals 

én bij de allochtone vrijwilligers spreekt een sterk rechtvaardigheidsgevoel door in hun ver-

haal. Zij vinden het belangrijk dat Samen Beter hulp blijft verstrekken aan onverzekerden en 

vluchtelingen en dat in de behandeling rekening wordt gehouden met de financiële situatie 

en de culturele achtergrond van mensen. Een deel van de werkers (beroepskrachten en vrij-

willigers) is sterk gericht op het mogelijk maken dat mensen zich ontplooien en emancipe-

ren. Deze waardeoriëntatie kwam sterk naar voren bij sociaal werkers en bij bijvoorbeeld de 

vrijwilligers van De Stroom. Een grote groep vrijwilligers benadrukt het belang om activitei-

ten zelf te organiseren en hecht waarde aan autonomie. 

Door de waarden van de respondenten in de analyses te vergelijken met de vier hoofdstra-

tegieën kwam naar voren dat mededogen, rechtvaardigheid, autonomie en ontplooiing bij 

deze strategieën pasten. 
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Wat is kenmerkend voor de aanpak in Den Bosch-Oost vertrekkend vanuit deze vier waarden? 

Rechtvaardigheid gaat over de rechten van de mens, zoals op het terrein van gezondheids-

zorg is vastgelegd in ‘Health for All by the Year 2000’ (WHO, 1977) en het ‘People’s Charter 

for Health’ (WHO, 1978). In deze Charter wordt over gezondheid gezegd: “[…] is a funda-

mental human right and (that) the attainment of the highest possible level of health is a most im-

portant world-wide social goal whose realization requires the action of many other social and econo-

mic sectors in addition to the health sector […].” Vanuit deze waardeoriëntatie hebben werkers 

steeds opnieuw aandacht besteed aan de aanwezigheid en de aansluiting van medische en 

sociale voorzieningen op de behoeften van kwetsbare groepen. Deze waardeoriëntatie komt 

sterk naar voren op het moment dat onrecht en achterstelling ervaren worden. Deze waar-

deoriëntatie in het wijkgezondheidswerk zorgt voor alertheid op uitsluiting van mensen. 

In de confrontatie met het buitenstaanderperspectief vallen een paar zaken op. In het bui-

tenstaanderperspectief is er aandacht voor toegankelijkheid van voorzieningen; de rechten 

van patiënten/cliënten zijn vastgelegd en er zijn speciale programma’s en projecten voor 

de ‘niet bereikbaren’. Daar waar toegankelijkheid echter verwordt tot het vaststellen van de 

Tabel 12.1  Indeling strategieën en waardeoriëntaties
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maximale wachttijd en wachtlijst, hulp zich beperkt tot een procedureel juist aanbod en in 

speciale projecten gekozen wordt voor de minst moeilijk bereikbaren om de targets te halen, 

gaat deze waardeoriëntatie verloren. De werkers spreken hierover en maken een onderscheid 

tussen deze aanpak en de werkwijze waarvoor zij kiezen en de problemen die zij ervaren om 

bij deze keuze te blijven. Sommigen keren zich tegen het beleid van hun instelling en creëren 

een eigen ruimte. 

Met het woord mededogen is samengevat, dat professionals en vrijwilligers –soms vele jaren-  

contact blijven houden met mensen die zo kwetsbaar, zo ziek, zo onmachtig zijn, dat zij 

steun nodig blijven houden. Van Heijst noemt dit in haar uitleg van presentie ‘een gevoelvol 

bij de ander betrokken raken’. Het zijn hulpverleners die zich, zoals zij zegt, daadwerkelijk 

met mensen verbinden die het alleen niet redden; hulpverleners, die niet alleen mooi praten, 

maar blijven komen ook als anderen al lang hebben afgehaakt. Zij erkennen hiermee de 

intrinsieke waardigheid van de ander en laten zien dat dit iemand is waar zij om geven en op 

wie ze prijs stellen. (Van Heijst, 2006)  Deze waardeoriëntatie komt het sterkst naar voren bij 

vrijwilligers zoals Lina, die over de vrouwen van De Stroom zegt: “Ik houd van die mensen” 

en Theresa die ervoor vecht dat psychiatrische patiënten een eigen keuze mogen maken. In 

de interviews met beroepskrachten komt deze oriëntatie eveneens naar voren. Vooral als zij 

spreken over eenzame mensen en mensen met meervoudige en complexe problemen, die uit 

alle sociale verbanden zijn gevallen. Het mededogen vertaalt zich in hun handelen door in 

contact te blijven, interesse te houden en soms te zien dat na vele jaren in een situatie mis-

schien toch iets verandert, verbetert. Annelies en Iris, maatschappelijk werkers, geven beiden 

voorbeelden van contacten die ze jarenlang onderhouden. Pas na lange tijd is het vertrouwen 

zo groot dat een verhaal over incest of mishandeling verteld kan worden. Jarenlang con-

tact houden past niet in het beleid van maatschappelijk werk dat uitgaat van kortdurende 

behandelingen. Annelies en Iris kunnen daar niet mee uit de voeten. De aansluiting van 

deze waardeoriëntatie op het buitenstaanderperspectief zit deels in de aandacht voor beje-

gening. Het procedureel of protocollair vastleggen van bejegening is in de gezondheidszorg 

geïntroduceerd. Patiëntenorganisaties zetten zich hiervoor in en nemen deze aspecten op in 

tevredenheidsonderzoeken. Mededogen houdt echter meer in dan bejegening; het betekent 

vooral oog hebben voor kwetsbaarheid van mensen en naast mensen blijven staan in deze 

kwetsbaarheid. 

Bij ontplooiing, empowerment en emancipatoire hulpverlening is in hoofdstuk 7 en 10 uit-

voerig stil gestaan. Het is door de jaren heen een krachtige waardeoriëntatie geweest in het 

wijkgezondheidswerk in Den Bosch-Oost. Vrijwilligers spreken over ‘hun carrière’ in Den 

Bosch-Oost. In de levensverhalen zijn terugkerende elementen: aanspreken van kwaliteiten, 

persoonlijke groei, steun van andere vrijwilligers en beroepskrachten, activiteiten en con-

tacten die zij opgepakt hebben en de ’helende’ (genezende) werking van dit proces voor 

hun gezondheid. Het is een waarde die zich gemanifesteerd heeft in hun leven en die zij 

doorgeven in wijkactiviteiten aan andere wijkbewoners. Bij de beroepskrachten blijkt deze 

waardeoriëntatie vooral vertegenwoordigd te zijn bij de sociale werkers en gekoppeld aan de 
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potentie-proces-strategie. In de confrontatie met het buitenstaanderperspectief doet zich 

hier een merkwaardige paradox voor. Ontplooiing, empowerment en participatie zijn de 

laatste jaren breed gedragen perspectieven in het sociaal werk. De soms jarenlange processen 

met de diffuse en open einddoelen passen echter niet bij de korte begeleidingstrajecten met 

een duidelijk omschreven doel, waarvan de uitkomsten geregistreerd worden. Tonkens wijst 

op de toenemende registraties van het doen en laten van professionals en pleit ervoor om 

naast de bureaucratische logica en de vrije-marktlogica ruimte te maken voor een professi-

onele logica met een discretionaire ruimte voor de professionals om naar eigen inzichten te 

handelen en beslissingen te nemen op basis van opleiding en ervaring. Tonkens gaat daarbij 

uit van dialogische strategieën gebaseerd op intensieve, langdurige relaties tussen profes-

sionals en ‘burgers’. Een professional kan niets bij voorbaat als standaard beschouwen en 

behandelen. Cruciaal voor de professionals is dat zij/hij discretionaire ruimte hebben om 

naar eigen inzicht te handelen, beslissingen te nemen én resultaten te benoemen. (Tonkens, 

2003 en 2006) 

Autonomie is een andere krachtige waardeoriëntatie van vooral de vrijwilligers. Zij bena-

drukken het belang van dingen zelf kunnen doen. Hoe past deze waardeoriëntatie in het 

gedachtengoed van steun vanuit sociale netwerken? Autonomie wordt immers nogal eens 

gekoppeld aan individuele vrijheid, aan keuzevrijheid en regie over het eigen leven. Hoe pas-

sen zorgen voor elkaar en autonomie bij elkaar? Sohl e.a. (1997) onderscheiden verschillende 

interpretaties van autonomie: de liberale, de feitelijke, de communicatieve en de relationele 

autonomie. Zij verstaan onder de liberale autonomie dat de beslissingsvrijheid geheel bij de 

cliënt ligt, waarbij de cliënt tot een keuze komt op een individuele, weloverwogen en zelfstan-

dige wijze. De drie alternatieve interpretaties van autonomie zijn ontwikkeld als reactie op 

de liberale interpretatie van autonomie. De drie alternatieven overlappen elkaar deels; niet 

zozeer de uitgangspunten, maar de accenten zijn verschillend. Feitelijke autonomie gaat uit 

van de situatie van de cliënt, in hoeverre deze zich kan identificeren met de door anderen 

gemaakte keuzes. Communicatieve autonomie gaat ervan uit dat keuzes in het leven het 

resultaat zijn van onderhandeling, het gezamenlijke proces van afwegen van tegenstrijdige 

belangen en gedeelde en gespreide medezeggenschap. Relationele autonomie ten slotte be-

nadrukt dat de identiteit van mensen tot stand komt binnen relaties met anderen. (Sohl e.a., 

1997) Dorus verwoordt de relationele autonomiegedachte als hij uitlegt hoe trots mensen 

zijn als zij ondanks hun handicap leren werken met allerlei machines en in staat zijn zelf 

houten voorwerpen te maken met zijn geduldige begeleiding, die hij aanpast aan de moge-

lijkheden van de persoon. 

De autonomiegedachte heeft echter nog een andere betekenis; niet op persoonlijk, maar op 

wijkniveau. Tops bepreekt deze betekenis met behulp van het begrippenpaar ‘institutionele 

en situationele logica’. (Tops, 2002)  Wijkgericht werken vanuit een situationele logica houdt 

in primair opereren vanuit betrokkenheid en verbinding. Burgers en maatschappelijke orga-

nisaties organiseren zich vanuit hun betrokkenheid bij een situatie. Vaak gaat het om direct 

zichtbare of gevoelde problemen of ontwikkelingen. Per situatie ontstaat een manier van 
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werken die past bij de situatie. Criterium voor het succes van een aanpak is of die door be-

trokkenen als zinvol wordt ervaren. Tegenover de situationele logica staat de institutionele 

logica, waarin het wijkgericht werken wordt georganiseerd rondom van tevoren bedachte, 

ontworpen of gedefinieerde momenten in een planningscyclus van bijvoorbeeld wijkont-

wikkelingsplannen of het gemeentelijke wijkgezondheidsbeleid. (Harting en Assema, 2007) 

Het succescriterium is het aantal deelnemers aan bijeenkomsten en overleggen. In het eer-

ste geval komt de democratische betrokkenheid vanuit een intrinsieke en directe motivatie 

tot stand; in het tweede geval via de institutionele logica van een gemeente of instelling.  

Door aansluiting bij de institutionele logica, het buitenstaanderperspectief, zijn sommige 

activiteiten in Den Bosch-Oost verdwenen of uitgehold. Om succesvolle initiatieven, waarin 

beroepskrachten en vrijwilligers samenwerken overeind te houden, is nogal eens ervoor ge-

kozen om deze initiatieven ‘onder te brengen’ in grote instellingen met als gevolg dat de 

positie van ervaringsdeskundigheid en vrijwilligers verdwenen is. Voorbeelden hiervan zijn 

de alfabetiseringsgroepen, het randgroepjongerenwerk, een klussendienst en een eetproject. 

De autonomie van de vrijwilligers, van de ervaringsdeskundigheid, blijft niet voldoende ge-

waarborgd én de duurzame vertrouwensvolle verbindingen vallen weg. Deze instellingen zijn 

wellicht ‘verrijkt’ met een nieuw onderdeel, maar de eigenheid van het initiatief is verloren 

gegaan. De betrokkenheid van de werkers bij ‘hun’ initiatief wordt op deze manier weg geor-

ganiseerd en daarmee verdwijnt het hart eruit. Lina spreekt op deze manier over het onder-

brengen van De Stroom bij de GGZ en de maatschappelijke opvang. 

Het grootste verschil tussen het binnen- en buitenstaanderperspectief is niet de te onder-

scheiden strategieën, maar de onderliggende waardeoriëntaties. De inspiratie en betrok-

kenheid van de werkers in Den Bosch-Oost komt voort uit hun onderliggende waarden en 

daarom blijven zij zich vele jaren inzetten. De eerder genoemde lange adem die nodig is in 

het wijkgezondheidswerk halen zij hiervandaan. Floor, leerkracht, haakt na bijna 20 jaar 

werken in Den Bosch-Oost gedesillusioneerd af. Zij geeft aan dat zij het werk niet meer vol-

hield, toen ze haar idealen uit de beginjaren kwijt was geraakt. Zij ziet nu enkel steeds weer 

nieuwe uitzichtloze opvoedingssituaties en besluit te vertrekken naar een andere school in 

een ‘rijkere’ wijk.

12.7.   Resultaten en effecten

Het meten van effecten van de wijkaanpak is niet eenvoudig vanwege de complexiteit. De wijk-

bewoners zijn geen constante variabele. Mensen verhuizen en de samenstelling van een wijk ver-

andert. Dit maakt het moeilijk om over langere tijd iets te zeggen over de verbetering van de 

gezondheid op wijkniveau. Niet alle wijkbewoners zijn patiënt bij het gezondheidscentrum, dus 

metingen binnen het gezondheidscentrum zeggen niet alles over de wijk in zijn geheel. Belang-

rijker echter is dat gezondheid zelf een relatief begrip is; met een beperking of chronische ziekte 

kunnen mensen zich gezond voelen en actief zijn in diverse sociale netwerken. 
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Hoe zijn SEGV-gegevens bruikbaar te maken naar de schaal van het wijkniveau waarop ge-

werkt wordt aan het terugdringen van gezondheidsachterstand? Over de fysieke aspecten, de 

woningkwaliteit en de aanwezigheid van voorzieningen zijn gegevens op wijkniveau te ver-

krijgen. Epidemiologische gegevens, zoals gegevens over sociaal-economische gezondheids-

verschillen, leefstijl en de ervaren gezondheid, zijn beschikbaar op basis van geografische 

eenheden die niet altijd samenvallen met wijken. Voor de wijk Den Bosch-Oost geldt als 

bijkomend probleem dat het aantal geënquêteerden te klein in aantal is in de regionale en ge-

meentelijke onderzoeken, zodat er geen uitspraken aan te verbinden zijn. (zie hoofdstuk 2) 

In de voorgaande hoofdstukken kwam nog een aansluitingsprobleem naar voren tussen er-

varingen en onderzoeksresultaten. De onderzoekers van het Londense ‘Health Development 

Agency’ wijzen hier eveneens op. Zij komen tot de conclusie dat de weging van ervaren ge-

zondheid van leden van een wijk niet gelijk is aan de morbiditeits - en mortaliteitsgegevens 

van diezelfde wijk, omdat gezondheid en ziekte niet één op één tegenover elkaar staan. Men-

sen kunnen zich gezond voelen ook al hebben ze een ernstige ziekte of beperking. (Swann en 

Morgan, 2003) In de casussen in hoofdstuk 9 en 10 is beschreven dat wijkbewoners die in de 

wijk actief worden zich door hun activiteiten gezonder gaan voelen. Ook hierbij gaat het om 

ervaren gezondheid, die niet doorwerkt in grote onderzoeken. 

 

Nulmetingen, die vergeleken worden met de uitkomsten na afronding van interventies zijn 

vertrouwde elementen in projecten. In de wijkaanpak blijkt het moeilijk te zijn om effecten 

op deze manier aan te tonen; effectmetingen staan op gespannen voet met langdurige en 

complexe veranderingsprocessen. Effecten zijn een direct gevolg van een bepaalde handeling 

en inzet. Het meten van de effecten van een kortdurende, projectmatige inzet op deelaspec-

ten, zoals ook bij Samen Beter meerdere keren is gebeurd, biedt alleen inzicht in die betref-

fende aspecten. Eerder in gerefereerd aan de input-, throughput-, output- en outcome-eva-

luaties. (Goumans en Koornstra, 1998; Boer, 2005)  Het registreren van het aantal mensen 

dat deelneemt aan activiteiten, zoals eveneens gebeurt in Den Bosch-Oost, zegt niets over 

het effect van die deelname of zegt alleen iets over een korte-termijn-effect, zoals het stoppen 

met roken na een cursus. Dit soort gegevens biedt informatie die bijdraagt aan de kennis 

over de gezondheid van mensen in een wijk, maar het is beperkte kennis. Meten is een beetje 

weten. Het is de vraag of het wijkgezondheidswerk om deze manier de maat te nemen is. De 

uitkomst van complexe processen zullen op een andere manier bekeken moeten worden. 

Baart bepleit een normatief reflectieve vorm van professionaliteit in de dienstverlening. 

Baart is van mening dat goede hulp en dienstverlening meer afhangt van “de kwaliteit van de 

relatie, de openheid van de communicatie en de inhoudelijke inbreng van de werker dan van krachtige, 

sociaaltechnologische interventies ter productie van probleemoplossingen.” (Baart, 2001; pg. 843)  

Mol probeert in haar gevalsstudie naar de zorg voor diabetici scherp te krijgen wat de moeite 

van het verbeteren waard is bij de zorg en ondersteuning voor chronisch zieken. In de ideale 

setting benoemen hulpverlener en patiënt samen wat er de afgelopen tijd moeilijk ging en 

samen proberen ze hier iets aan te veranderen. Mol vindt dat dit ook buiten de spreekkamer 
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zo moet gaan. In kleine en grote verbanden elkaar verhalen vertellen over wat uitgeprobeerd 

wordt, wat er goed gaat en wat beter zou kunnen. Zo kan van elkaar geleerd worden en zo 

kunnen volgens haar de meest pakkende antwoorden ingebouwd worden in apparaten, ge-

neesmiddelen en organisaties. (Mol, 2006) 

In hoofdstuk 11 is gekeken naar wat de werkers zeggen over de resultaten van het wijkge-

zondheidswerk in Den Bosch-Oost. Resultaten verwijzen naar uitkomsten van handelen, 

hebben een bredere scoop dan effecten en liggen niet bij voorbaat vast. Werken aan gezond-

heid is werken met mensen, die veranderen en al dan niet beter worden. Een enkele keer is er 

sprake van een verandering in de fysieke omgeving, die van invloed is op de gezondheid van 

de wijkbewoners. Zoals de geslaagde actie tegen de bouw van een woontoren, de herhuisves-

ting van zorgbehoeftige ouderen in aangepaste woningen bij een herstructurering van een 

deel van de wijk en de sanering van huizen bij mensen met ademhalingsproblemen. Voor de 

(para-)medische werkers is ingrijpen in het fysieke lichaam aan de orde; voor de zorgvrijwil-

ligers en de sociaal-medische werkers is lijfelijke verzorging bieden een onderdeel van hun 

werk. De hoofdmoot van de hulp, zorg en ondersteuning gebeurt echter via communicatie 

tussen mensen en in dit complexe samenspel gebeurt van alles. Het is dit ‘alles’ dat de wer-

kers in hoofdstuk 11 hebben proberen te verwoorden als een bijdrage aan de verbetering van 

de lichamelijke, psychische en/of sociale gezondheid van wijkbewoners en dan vooral voor 

bewoners met een lage sociaal-economische situatie (SES). Wat zeggen de werkers over dit 

‘alles’?

Het valt op dat geen van de beroepskrachten antwoordt met gemakkelijke of voor de hand 

liggende resultaten; zij poetsen hun resultaten niet op. Zij gaan juist in op de complexe en 

moeilijke situaties waarmee ze in hun werk te maken hebben. Daar liggen hun uitdagingen 

en daarover spreken zij. Soms is een resultaat pas na jaren zichtbaar, soms is geen enkel 

resultaat te benoemen, maar blijft een contact bestaan. Uit de interviews blijkt dat zij de 

resultaten verwoorden passend bij de onderliggende waarden: bijvoorbeeld passende zorg 

voor vluchtelingen; aansluiting krijgen met mensen in multiproblemgezinnen; leren fietsen 

na jaren van ziek-zijn en isolering of het opzetten van een nieuwe wijkvoorziening. De wer-

kers die lange tijd werken in de wijk gebruiken het woord bescheidenheid. Deze bescheiden-

heid en het wijzen op het lange-ademwerk correspondeert met conclusies van onderzoekers. 

(Stronks en Hulshof, 2001; Mackenbach, 2005; Saan en De Haes, 2005) Bescheidenheid is 

een woord dat niet past bij de huidige wijze van het verantwoorden van werkresultaten. In 

de huidige ‘afrekencultuur’ worden resultaten eerder opgepoetst, omdat ‘targets’ moeten 

worden gehaald. 

We zagen dat de verbetering van gezondheid het duidelijkst verwoord is in de persoonlijke 

levensverhalen van de vrijwilligers. Deze wijkbewoners bouwen een nieuw dragend netwerk 

op via hun activiteiten en verbeteren op deze manier via de sociale omgeving hun gezond-

heid. Zij zetten stappen in hun empowermentproces. Ervaren onvrede of een emotionele 
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gebeurtenis zijn de aanleidingen om te veranderen. In het proces van verandering is deel-

name aan groepen met lotgenoten belangrijk; zij leren nieuwe vaardigheden die zij later gaan 

toepassen ten behoeve van anderen in de wijk. Soms ‘klein’ in directe onderlinge contacten; 

soms ‘groot’ leidend tot een nieuwe voorziening voor de wijk. Door dit leerproces creëren 

zij een nieuwe toekomst en weten zij zich nuttig. In hun empowermentproces is te zien dat 

het enerzijds gaat om het individuele emancipatieproces en anderzijds om de gerichtheid op 

de ander, op de omgeving. Uit deze verhalen blijkt dat de verbetering van de gezondheid via 

het wijkgezondheidswerk resultaat heeft primair voor hun sociale gezondheid, vervolgens 

de psychische gezondheid beïnvloedt en in sommige situaties ook de lichamelijke gezond-

heid verbetert of draaglijker maakt. Het leerproces waardoor zij een betere gezondheid gaan 

ervaren, verandert hun opleidingsniveau niet. De vraag is hoe de verworven kennis van wijk-

bewoners en het daardoor beter omgaan met hun gezondheid terug te zien is in onderzoek 

naar sociaal-economische gezondheidsverschillen. De gezondheidssituatie wordt bepaald 

door opleidingsniveau, werk en inkomen van de wijkbewoners, waarbij opleiding de meest 

bepalende factor is. (Ministerie van WVC, 1994)  Als het opleidingsniveau en niet de door 

activiteiten verworven kennis het uitgangspunt is voor de bepaling van de gezondheidssitu-

atie, kunnen deze resultaten van het wijkgezondheidswerk niet zichtbaar worden. 

Een pleidooi om vooral oog te hebben voor de relatie tussen het individu en zijn omgeving 

en de verhalen van mensen komt van Richard Norton, hoofdredacteur van ‘The Lancet’, 

een gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift voor de geneeskunde, naar aanleiding van 

het verschijnen van zijn boek ‘In het hart van de geneeskunde zit een leugen’, zegt hij het 

volgende:

“[…] dat we met de grote fascinatie voor evidence een traditie verloren hebben die de geneeskunde 

gedurende eeuwen heeft opgebouwd: oog voor de subtiele, niet-kwantificeerbare aspecten van de klini-

sche praktijk.[…] Gedetailleerde kennis over de wijze waarop een ziekte ontstaat, is overwegend een 

onnodige last. Geneeskunde gaat over het bijzondere, het unieke, het individu en zijn omgeving; het 

gaat beslist niet alleen over objectiveerbare ziekten die er wel of niet zijn en die je kunt behandelen of uitban-

nen. Ziekte is niet uitsluitend een kwantificeerbare afwijking van het normale: ziekte herschept het leven 

van een patiënt en maakt hem in zekere zin tot een ander persoon. Wie zo tegen ziekte aankijkt, zal inzien 

dat het gaat om vragen als: hoeveel verandering in zijn omgeving kan een patiënt verdragen, hoe groot is zijn 

vermogen zich aan te passen aan zijn sociale omstandigheden? Zulke vragen beantwoorden is de essentie van 

het dokter-zijn […] herstel van menselijke waardigheid.” (Massen,  2003) 

De resultaten op individueel niveau verwijzen naar de context waarbinnen de resultaten be-

haald zijn. De meest nabije context zijn de sociale netwerken en de voorzieningen in de wijk. 

Toegankelijke voorzieningen en de sociale omgeving zijn determinanten van gezondheid en 

opgenomen in het model van Lalonde. (zie par. 3.1) Hier is een zichtbaar resultaat in Den 

Bosch-Oost te melden. Sprak de gemeente begin jaren zeventig nog over ‘het maagdelijke ge-

bied’ Den Bosch-Oost zonder voorzieningen; eind jaren negentig trekt het welzijnswerk zich 
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nagenoeg terug uit de wijk ‘omdat daar zoveel voorzieningen zijn’. Gezondheidscentrum Sa-

men Beter is, in de verhalen van zowel de beroepskrachten als de vrijwilligers, in Den Bosch-

Oost de centrale gezondheidsvoorziening; een brede en toegankelijke basisvoorziening. Dit is 

een resultaat dat na veel jaren is behaald; het is bij de start van het gezondheidscentrum niet 

precies zo gepland. De effecten ervan op gezondheidssituatie van de wijk als geheel blijkt niet 

te achterhalen.

12.8.   Mogelijkheden en onmogelijkheden van het  
wijkgezondheidswerk 

De mogelijkheden en onmogelijkheden van het wijkgezondheidswerk in Den Bosch-Oost 

zijn in dit proefschrift uitgewerkt. Kenmerkend voor het wijkgezondheidswerk in Den 

Bosch-Oost is de integratie van de drie paradigma’s ziekte en zorg, gezond gedrag en sociale 

steun. (zie hoofdstuk 3, schema 3.5) Om dit te bewerkstelligen werken beroepskrachten van 

verschillende sectoren samen en bovendien werken zij samen met vrijwilligers in de wijk. 

Beroepskrachten zijn in de gelegenheid de leefwereld van de wijkbewoners van binnenuit te 

leren kennen en ervaren. De verbindingen in de wijk verlopen niet via instituties, maar voor-

namelijk via de mensen werkzaam in de instituties, die elkaar op wijkniveau leren kennen en 

relaties aangaan met wijkbewoners. In plaats van kant-en-klare programma’s uit te voeren, 

leren zij de processen in een wijk kennen, processen, waarin nieuwe netwerken, nieuwe pro-

bleemdefinities en nieuwe oplossingsrichtingen ontstaan en weer verdwijnen: een organische 

sociale infrastructuur. (Raspe en Foolen, 2003)  De wijk is een plek waar wijkbewoners zich 

kunnen ontplooien tot ervaringsdeskundige en waar zij door middel van zorgpraktijken zelf 

gezonder worden en voor andere wijkbewoners zorgen. In de wijk komt verschillende kennis 

bij elkaar, zodat op basis van deze kennis de voor de wijk geëigende zorgpraktijken ontstaan. 

De wijk is een plek waar beroepskrachten en vrijwilligers deel uit maken van het sociaal kapi-

taal in die wijk en waar juist ook kwetsbare groepen zich gehoord en gezien weten. In de wijk 

kan het zorgen voor elkaar zichtbaar worden, zich buiten de spreekkamers van de profes-

sionals begeven en onderdeel zijn van het alledaagse leven in een wijk. Beroepskrachten uit 

verschillende sectoren kunnen samen met wijkbewoners ongezonde fysieke omstandigheden 

in een wijk aanklagen en mee aanpakken.

De wijk heeft geen exclusieve rechten op deze mogelijkheden. De mogelijkheden zijn ook 

te realiseren in een community die niet gebiedsgericht is. Twee aspecten zijn wel expliciet 

verbonden aan de wijk. Ten eerste, in een wijk kan een breed palet van zorg en welzijn in 

de fysieke nabijheid van mensen georganiseerd worden. Ten tweede, wijkbewoners –ook de 

kwetsbare personen- kunnen via de zorg- en welzijnsactiviteiten in aanraking komen met 

verschillende netwerken en daarvan deel uit gaan maken. 

We kunnen concluderen dat er veel lastige kanten zitten aan het wijkgezondheidswerk in de 

praktijk. De fragmenterende kracht vanuit de verschillende domeinen is sterk en beroeps-
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krachten verbinden zich niet allemaal (even sterk) met de wijk. Een cultuur van samenwer-

ken tussen beroepskrachten en wijkbewoners c.q. vrijwilligers is niet eenvoudig en situaties 

en tijd om kennis te delen zijn niet vanzelfsprekend voorhanden. De resultaten van het wijk-

gezondheidswerk zijn niet goed aan te tonen met de gangbare registratie- en evaluatieme-

thoden.

De wijkaanpak is niet hét antwoord op de grote vraag hoe gezondheidsachterstand terug 

te dringen is. Gezondheidsachterstand heeft te maken met vele factoren; daar zal op meer-

dere manieren aan gewerkt moeten worden. De terugdringing van armoede, de verbetering 

van werkgelegenheid, huisvesting en opleiding, de samenstelling van het zorgverzekerings-

pakket, de inrichting van de omgeving, het verkeer en het milieu: het is allemaal nodig om 

gezondheid te verbeteren. Dat is bekend en niet allemaal op het bord van de wijkaanpak 

te leggen. Wijkgezondheidswerk kan hieraan een bijdrage leveren en enkele determinanten 

van gezondheid beïnvloeden, zoals het opzetten van toegankelijke en nabije voorzieningen, 

die vorm krijgen passend bij de context. Wijkgezondheidswerk kan een bijdrage leveren aan 

sommige aspecten in de sociale en fysieke omgeving en kan bijdragen aan de verbreding van 

kennis en vaardigheden van mensen. Werken aan gezondheid en zorgen voor elkaar draagt 

bij aan het sociaal kapitaal in een wijk. In hoeverre hiermee de gezondheid verbetert, is te 

horen in de individuele verhalen van wijkbewoners; het is echter niet in cijfermatige gegevens 

weer te geven. De verhalen hebben echter een functie die cijfers niet hebben. De verhalen 

bevatten de nuances van complexe processen. De verhalen voegen kennis en betekenis toe 

aan cijfers, zo die er zijn. De verhalen kunnen meer dan cijfers de motor zijn voor de werkers 

om door te gaan met het lange ademwerk, dat nodig is voor het terugdringen van gezond-

heidsachterstand. 

Het documenteren en analyseren van de 25 jaren ervaringen in Den Bosch-Oost biedt geen 

blauwdruk voor het wijkgezondheidswerk. De analyse van de praktijk in Den Bosch-Oost 

roept vragen en nieuwsgierigheid naar andere praktijken op. Hoe verbinden professionals 

in andere wijken zich met hun zorgpraktijken? Gaan zij in weerwil van de heersende modus 

ook duurzame relaties aan? Wat brengt de confrontatie met kwetsbare en zorgbehoeftige 

wijkbewoners bij hen teweeg? Welke kennis benut men in andere wijken en lukt het hen om 

statistische gegevens uit grootschalige onderzoeken te integreren met hun eigen ervaringen 

en praktijkkennis? Is er in andere wijken zicht op de relatie tussen sociaal kapitaal en ge-

zondheid? Welke verhalen vertellen wijkbewoners die actief worden en leggen zij een relatie 

naar gezonder worden door hun activiteiten? Worden deze verhalen in de wijk aan elkaar 

verteld en door wie worden ze gehoord? Hoe spelen andere wijken in op beleidswisselingen? 

Antwoorden op deze vragen zullen de kennis over wijkgezondheidswerk en het terugdringen 

van gezondheidsverschillen vergroten. 


