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Zelfredzaamheid

‘De regering wil het automatisme doorbreken dat 
ingezetenen zich bij elke hulpvraag tot de overheid wenden. 
[…] Uitgangspunt is dat iedere ingezetene eerst kijkt wat hij 
zelf kan doen, wat zijn sociale omgeving voor hem kan doen 
of wat hij zelf voor een ander kan doen.’ 

(MvT Wmo 2015: 25)

Te realiseren door:
1. Inzet op eigen kracht
2. Inzet van het sociaal netwerk
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Verzorgingsstaat Participatiesamenleving

Verzorging Activering

Anonieme bureaucratie Affectieve relaties

Zelfstandigheid=
Afhankelijkheid van overheid

Zelfstandigheid=
Afhankelijkheid van 
familie/vrienden/buren

Bal bij overheid resp. markt Bal bij de burger



Wat vinden jullie van een samenleving waar 
zelfredzaamheid het nieuwe ideaal is? 
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5 beleidsmisvattingen zelfredzaamheid

1. We doen te weining
2. Contact is contact
3. Relaties zijn rooskleurig
4. Nabijheid leidt tot contact
5. Netwerken ontstaan spontaan



Misvatting 1: We doen te weinig!

“Waar in het verleden de nadruk lag op het 
‘zorgen voor’ mensen, willen we ons in de 
komende jaren richten op het ‘zorgen dat’ 
dingen gebeuren. Mensen moeten weer in 
hun eigen kracht staan, zodat ze weer meer 
zelf doen en minder op de overheid 
leunen.”  (Uit: Brede Sociale Visie Zeist, 2012, p.3)
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Misvatting 1: 
We doen te weinig?

1. Nederlanders geven al veel hulp en zorg: ca 32 procent 
van de Nederlanders geeft enige vorm van mantelzorg (De 
Klerk, 2017/2018).

2. Miljoen mensen als zorgvrijwilliger actief (De Klerk, 
2017/2018)

3. Onderzoek ‘De verhuizing van de verzorgingsstaat’: 48 
van de 66 keukentafelgesprekken is het netwerk al actief. 
(Bredewold et al., 2018)



Keukentafelgesprek

‘Ik wil gewoon niet afhankelijk zijn’, zegt de man. (…) 
Morgen gaat zijn zus mee naar de dokter. Hij begint te huilen. Hij snikt dat hij 
mensen ook niet te veel wil belasten. 
‘Hebben je zussen ook aangeboden om boodschappen voor je te doen?’ vraagt 
de professional. 
De man zegt van wel, maar ze hebben het ook moeilijk, de ene ligt in scheiding 
en de andere heeft het zelf fysiek zwaar. 
‘Als ze een beetje het karakter van jou hebben, willen ze je wel helpen’, zegt de 
professional bemoedigend.

(Keukentafelgesprek, 9 december 2015)



Misvatting 2: contact is contact

‘Alle Amsterdammers worden geholpen om 
zoveel mogelijk eigen oplossingen te vinden 
met ondersteuning van familie, buren, 
vrienden, vrijwilligers en mantelzorgers’
(Beleidsnota gemeente Amsterdam, 2013, p. 4)
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Misvatting 2: contact is contact

Sociale netwerken: codes en regels

Gegeneraliseerde
wederkerigheid

Sterke
emotionele band

Gebalanceerde
wederkerigheid

Sociaal – emot. 
afstand

ouder-
kind

familie vrienden kennissen buren Bakker-
klant

Veel balans in geven en ontvangen

Weinig balans in geven
en ontvangen
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Elk contact kent zijn eigen sociale 
regels – vriendschap onder druk

‘Ik durf wel te zeggen dat die huishoudelijke ondersteuning voor mij het 
verschil maakt waardoor ik op mezelf kan blijven wonen. Dus daar ben ik 
heel benauwd voor, ik wil dat absoluut niet door iemand uit mijn eigen 
netwerk laten oplossen. Ik heb voornamelijk contacten en vrienden 
buiten de psychiatrie, die juist midden in het leven staan. Dat vind ik 
ontzettend waardevol, maar je moet heel erg oppassen dat je daar een 
juiste balans in bewaart, wat je van die mensen vraagt. Zij moeten niet 
voor je gaan zorgen. (…) Je geeft om elkaar, je wilt voor elkaar zorgen, 
maar je moet niet de rol van hulpverlener overnemen, want dan is het 
geen gelijkwaardige vriendschap meer’.

(Interview onderzoek De Belofte van Nabijheid, UvH/UvA)



Taboe op afhankelijkheid

Cranach,Caritas, 1472-1553

‘Het gelijkheidsethos en 
het ideaal van autonome 
individualiteit zijn 
sturende waarden in de 
cultuur als geheel. Daarin 
past geen Calimero
gevoel: jij bent groot en ik 
ben klein’ 

(Van Heijst, 2011, p. 7). 

(Anderen over afhankelijkheid: Kittay, 
1999; Van Heijst, 2004, 2011; 
Ehrenberg, 2010, Fraser and Gordon, 
1994; Grootegoed, 2013; Gelauff and
Manschot, 1997; Bredewold, 2014; 
Schmidt, 2014)



Taboe op afhankelijkheid



Zelfredzaamheid in de praktijk:
Zie ook onderzoek SCP: 
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2017/Samenvatting_Overall_rapportage_sociaal_
domein_2016

• Taboe op afhankelijkheid 

• Zorgafhankelijken 
schamen zich voor 
afhankelijkheid

• Doen uiterste best om 
(expliciete) 
afhankelijkheid te 
vermijden



Elk contact kent zijn eigen codes –
schaamte voor afhankelijkheid

‘Ik wil gewoon niet afhankelijk zijn’, zegt de man. (…) Hij snikt dat 
hij mensen ook niet te veel wil belasten. 
‘Hebben je zussen ook aangeboden om boodschappen voor je te 
doen?’ vraagt de professional. 
De man zegt van wel, maar ze hebben het ook moeilijk, de ene 
ligt in scheiding en de andere heeft het zelf fysiek zwaar. 
‘Als ze een beetje het karakter van jou hebben, willen ze je wel 
helpen’, zegt de  professional bemoedigend.

(Keukentafelgesprek, 9 december 2015)
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Zelfredzaamheid: wat moeten we 
er mee?

Nadruk op zelfredzaamheid:
- Drukt buiten beeld wat we al gezamenlijk doen en hebben
- Zelfredzaamheid legt druk op kwetsbare mensen: durven 

geen hulp te vragen, schamen zich voor afhankelijkheid
- Zorgt voor meer asymmetrie in de samenleving (zie ook gemeenten 

van de toekomst BZK, Tronto H4, Trappenburg, 2014) 

Aandacht voor afhankelijkheid, kwetsbaarheid: hoe doe je dat?
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