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De klassieke verzorgingsstaat ontwikkelt zich in 

de richting van een participatiemaatschappij. 

Deze ontwikkeling vraagt een nieuwe invulling en 

inrichting van het sociaal domein. Doel van het 

gezamenlijk onderzoek van BMC en Universiteit 

Twente is het concreet invulling geven aan 

abstracte begrippen zoals zelfredzaamheid en 

eigen kracht van inwoners. Hiervoor is het 

concept ‘draagkracht’ geïntroduceerd.

Deze brochure geeft de hoofdlijn van het 

onderzoek weer. Het volledige onderzoeksrapport 

kunt u vinden op bmc.nl/draagkracht.

Draagkracht is een centraal begrip in het 

onderzoek. Het verwijst naar de mate waarin 

iemand in staat is om ervaren problemen het 

hoofd te bieden. 

Draagkracht bestaat uit:
•  persoonlijke competenties (bijvoorbeeld 

zelfvertrouwen, wilskracht en assertiviteit);

•  sociaal kapitaal van iemand (sociale netwerken 

en verbindingen met algemeen toegankelijke 

voorzieningen, zoals een buurthuis, een 

gezondheidscentrum en het lokale 

verenigingsleven).  

Of iemand in staat is om tot (eigen) oplossingen 

te komen hangt niet alleen af van iemands 

draagkracht. Het gaat ook om de ervaren 

‘draaglast’. Daarbij verwijst draaglast naar de 

problemen van een inwoner in verschillende 

levensdomeinen, zoals inkomen, veiligheid, 

tijdbesteding, wonen, gezondheid en opvoeding. 

In dit onderzoek gaan we daarom in op de 

ontwikkeling van zowel de draagkracht als de 

draaglast van inwoners. Meer nadruk leggen op de 

autonomie en eigen verantwoordelijkheid van een 

inwoner betekent in de praktijk het vergroten van 

het zelforganiserend vermogen. De aanwezigheid 

van zelforganiserend vermogen betekent dat een 

inwoner in staat is om zelf de regie over het eigen 

leven te voeren. 

De onderzoeksvragen
1.  Wat verstaan we onder draagkracht en 

draaglast en hoe kunnen we deze begrippen 

meten? 

2.  Hoe ontwikkelen draagkracht en draaglast van 

deelnemers aan het onderzoek zich?

3.  Welke aanpak kiezen professionals voor het 

verbeteren van de draagkracht en draaglast?

4.  Welke factoren hangen samen met het 

bereiken van de doelen van de aanpak?

1. Waar gaat het onderzoek over?

Draaglast

De mate waarin een individu of 
huishouden te maken heeft met 
tegenslagen op één of meer 
levensgebieden

Financiën (incl. schulden)  •  Wonen / opvang

Tijdsbesteding (incl. dagbesteding)  •  Opvoeding 

Lichamelijke gezondheid  •  Geestelijke gezondheid 

Onderwijs / Scholing  •  Veiligheid / huiselijk geweld  

 Persoonlijke competenties

 a. Zelfvertrouwen 
 b. Zelfkennis 
 c. Doorzettingsvermogen
 d. Verantwoordelijkheidsgevoel 
 e. Assertiviteit

 Sociaal kapitaal  

 a. Netwerk 
 b. Voorliggend veld
  i. buurthuis 
  ii. gezondheidscentrum
  iii. verenigingsleven 
  iv. vrijwilligerswerk

Het vermogen dat een individu of 
huishouden heeft om met vragen op 
een of meer levensgebieden om te gaan 
dan wel op te lossen. 

Draagkracht bestaat uit twee componenten

1 2

Draagkracht
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Persoonlijke competenties Sociaal kapitaal

Zelfbeeld in termen van zelfvertrouwen,  

zelfkennis, doorzettingsvermogen, 

verantwoordelijkheidsgevoel en assertiviteit

Eigen inschatting van toegang tot persoonlijk 

netwerk en ondersteunende condities

•  Ik kan mijn problemen zelf oplossen.

•  Ik weet goed wat mijn problemen zijn.

•  Ik ken mijn sterke en zwakke punten.

•  Ik ben een doorzetter.

•  Als ik iets wil, dan ga ik ervoor.

•  Ik vind dat ik mijn eigen problemen  

zelf moet oplossen.

•  Ik heb geen problemen met het  

begrijpen van formulieren.

•  Ik kan aan anderen goed duidelijk  

maken wat ik wel en niet wil.

•  Ik ben tevreden over het aantal vrienden  

en mijn familie.

•  Ik maak makkelijk contacten met  

andere mensen.

•  Ik ken in mijn omgeving voldoende mensen  

die mij kunnen helpen als er iets is.

•  Samen met vrienden/bekenden kan ik mijn 

problemen aan.

•  Ik ken in mijn omgeving voldoende mensen 

met wie ik kan samenwerken.

•  Ik ken hier voldoende steun-, informatie- en 

adviespunten/ verenigingen die mij  

kunnen helpen.

•  Als ik nieuwe mensen wil ontmoeten,  

dan weet ik waar dat kan.

Persoonlijke competenties Sociaal kapitaal

Beeld professional van zelfvertrouwen, 

zelfkennis, doorzettingsvermogen, 

verantwoordelijkheidsgevoel en assertiviteit  

bij de inwoner

Beeld professional van toegang tot persoonlijk 

netwerk en het voorliggend veld bij inwoner

•  Heeft inzicht in de eigen  

probleemsituatie en de oorzaken daarvan

•  Heeft vermogen om realistische  

doelen te stellen

•  Is gemotiveerd

•  Heeft doorzettingsvermogen

•  Heeft zelfdiscipline

•  Heeft gevoel zelf verantwoordelijk te zijn voor 

het bereiken van zijn doelen

•  Heeft een toereikend netwerk

•  Heeft een betrouwbaar netwerk

•  Heeft inzicht in mensen om zich heen die zo 

nodig hulp kunnen bieden

•  Heeft vertrouwen in mensen om zich heen

•  Heeft vertrouwen in het voorliggend veld en 

informele netwerken

•  Durft een beroep te doen op anderen

Tabel 1. Zelfbeeld inwoner van de eigen draagkracht

Tabel 2. Beeld professional van draagkracht inwoner

In tabel 1 en 2 staan de belangrijkste items die iets 

vertellen over draagkracht. Tabel 1 laat zien hoe 

een inwoner zijn eigen draagkracht beoordeelt. 

Tabel 2 laat zien hoe een professional de 

draagkracht van een inwoner beoordeelt. 
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Geen persoonlijke competenties Wel persoonlijke competenties

Geen sociaal 

kapitaal

Zwakke draagkracht 

Bijvoorbeeld een inwoner met 

weinig zelfvertrouwen die geen 

sociaal netwerk heeft en geen 

beroep durft te doen op 

voorzieningen in de buurt.

Enkele draagkracht 

(Persoonlijke competenties)

Bijvoorbeeld een inwoner die de competenties 

heeft om het eigen leven goed te organiseren, 

maar geen familie meer heeft en sterk is 

vereenzaamd.

Wel sociaal 

kapitaal

Enkele draagkracht 

(Sociaal kapitaal)

Bijvoorbeeld een inwoner met een 

groot sociaal netwerk die de weg 

ook weet te vinden naar 

voorzieningen in de buurt. Het 

ontbreekt deze inwoner echter 

aan inzicht in de eigen situatie en 

de motivatie om iets te doen aan 

de eigen problemen.

Dubbele draagkracht 

Bijvoorbeeld een inwoner die goed voor 

zichzelf kan zorgen en een groot sociaal 

netwerk heeft. De inwoner kan de hulpvraag 

goed benoemen en onderneemt samen 

met bekenden ook actie om daar iets 

aan te doen.

Het denken en werken vanuit draagkracht bij de 

aanpak van ondersteuningsvragen van inwoners 

blijkt een realistisch perspectief. In het onderzoek 

konden we op basis van de informatie uit de 

meetinstrumenten een indeling maken van vier 

typen inwoners:
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Veruit de meeste inwoners – zo blijkt uit ons 

onderzoek – beschikken niet alleen naar hun 

eigen oordeel (in ongeveer 75% van de gevallen), 

maar ook naar het oordeel van de professionals 

(in ongeveer 67% van de gevallen) over één of 

beide vormen van draagkracht (competenties óf 

sociaal kapitaal óf beide). 

Bij het ontwikkelen van een aanpak gericht op 

draagkracht zijn de ontwikkelde instrumenten 

relevant voor zowel beleidsmakers als 

professionals. Ze helpen om helder te krijgen wat 

draagkracht is, om te bepalen of inwoners over 

veel of weinig draagkracht beschikken en om vast 

te stellen hoe de draagkracht en de draaglast van 

inwoners zich ontwikkelen.
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geen toename persoonlijke competenties 

2016 2018

PERSPECTIEF PROFESSIONALS  

significante toename sociaal kapitaal

Zowel inwoners als professionals geven aan dat al bij het begin van het 
onderzoek een duidelijk potentieel was voor inzetten op draagkracht. 

67% 
DRAAGKRACHT
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Op zes locaties zijn de werkwijzen van 

professionals geanalyseerd. Het onderzoek is in 

de jaren 2016, 2017 en 2018 uitgevoerd in zes 

gemeenten: Arnhem, Enschede, Sudwest-Fryslan, 

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen (deze 

gemeenten geven samen vorm aan hun sociaal 

domein), Venlo en Westland. In elk van deze 

gemeenten werden zo’n 30 volwassen inwoners 

en professionals gevolgd. Dat gebeurde via een 

nulmeting en twee volgende meetmomenten 

tussen medio 2016 en eind 2018, via interviews, 

enquêtes en aanvullende vragenlijsten.

Uiteindelijk zijn ruim 100 personen gedurende de 

gehele onderzoeksperiode gevolgd. Van hen is 

bekeken welke veranderingen er zich concreet in 

hun leven hebben voorgedaan op het gebied van 

draagkracht en draaglast, zowel naar hun eigen 

oordeel als volgens de begeleidende professional. 

Het onderzoek in Arnhem en Westland betrof niet 

de gemeente zelf, maar maatschappelijke 

organisaties die hun werkgebied in deze 

gemeenten hebben. Het gaat om Vitale 

Verbindingen in Arnhem en Vitis Welzijn in 

Westland. Vitale verbindingen richt zich op het 

herstel van mensen met problemen in de GGZ-

sfeer. De ondersteuning gebeurt door 

ervaringsdeskundigen met begeleiding van een 

professional. Vitis Welzijn is een organisatie die 

zich richt op participatie, ontmoeting en zorg 

voor inwoners.

2.  Hoe is het onderzoek 
uitgevoerd?
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A.  De ontwikkeling van draagkracht en 
draaglast

Draagkracht
Tijdens de onderzoeksperiode is de draagkracht 

van de deelnemers toegenomen. Deze stijging 

zien we als we kijken naar wat een persoon 

aangeeft zelf te kunnen (het beeld dat de persoon 

heeft van zijn of haar persoonlijke competenties). 

Van zo’n stijging kan bijvoorbeeld sprake zijn als 

een inwoner meer zelfvertrouwen heeft gekregen. 

Ook geven inwoners aan meer gebruik te maken 

van het eigen netwerk bestaande uit de familie, 

vrienden en bekenden of van voorzieningen in de 

buurt (het sociaal kapitaal van de inwoner). De 

groei bij beide vormen van draagkracht is 

bescheiden, maar wel statistisch significant. 

Als gevolg van de versterking van persoonlijke 

competenties en van het sociaal kapitaal van 

inwoners zien we dat het aantal inwoners dat bij 

de laatste meting aangeeft dat zij over beide 

vormen van draagkracht beschikken stevig is 

toegenomen (van 34% naar 44%). Tegelijkertijd 

blijkt het aantal inwoners dat aangeeft over géén 

van beide vormen van draagkracht te beschikken 

licht te zijn gedaald (van 26% naar 22%).  Dit 

laatste betekent dat zowel aan het begin als het 

einde van de onderzoeksperiode er een grote 

groep is die aangeeft te beschikken over een of 

beide vormen van draagkracht (eerst 74% aan het 

einde 78%).

En wat vinden de professionals? Zij zien - anders 

dan de inwoners zelf – geen versterking van de 

persoonlijke competenties van de inwoners. Wel 

zien ze een toename van het het sociaal kapitaal 

van inwoners.

Draaglast
Als we kijken naar de ontwikkeling van de 

draaglast dan geven inwoners en professionals 

aan dat inwoners minder problemen ervaren. De 

inwoners zelf geven aan dat het aantal 

leefgebieden waar men problemen ervaart is 

gedaald van 2,2 naar naar 1,8 (bij acht 

onderzochte leefgebieden). Bij de professionals 

zien we een vergelijkbaar beeld (daling van 2,45 

naar 2,05 leefgebieden). 

Conclusies
•  gemiddeld zijn inwoners positiever over hun 

draagkracht dan twee jaar eerder;

•  professionals zien geen toename van de 

persoonlijke competenties, maar wel een 

verbetering van het sociaal kapitaal;  

•  alle betrokken vinden dat de draaglast is 

afgenomen, vooral bij de financiële situatie;

•  de geconstateerde verandering doen zich 

vooral voor in het begin van de 

onderzoeksperiode; na de tweede meting 

blijven de gemiddelde scores op draaglast en 

draagkracht nagenoeg gelijk;

•  veel mensen geven aan dat ze over een of 

beide vormen van draagkracht beschikken.  

Van de inwoners schaarde 74% zich onder 

deze groep. Ook onder de professionals is  

een grote meerderheid van mening dat dit  

het geval is (67%). 

3.  Wat zijn de uitkomsten van  
het onderzoek?

75%  67% 
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B. De praktijk van de professionals

Vraagverheldering
Bijna alle professionals gaan samen met de 

inwoner na welke persoonlijke competenties deze 

heeft en hoe het zit met diens netwerken. Ook 

komt het voorliggend veld (de voorzieningen in  

de buurt) aan de orde. In de praktijk zien we dat 

de volgende stap gericht is op acties. Wat gaan 

we doen en wie doet wat? De professionals blijken 

in veruit de meeste gevallen bij de vraagverhel-

dering te hebben ingezet op zowel de draaglast 

als de draagkracht. Bij het omzetten van de 

vraagverheldering naar een plan van aanpak 

vallen de volgende zaken op:

•  Bij mensen die al beschikken over redelijk veel 

persoonlijke competenties zetten professionals  

vaker in op het versterken van die vaardig-

heden dan bij mensen die die persoonlijke 

competenties niet of veel minder hebben.  

De professionals sluiten dan aan op de kracht 

waarover die inwoners al beschikken.  

Bij mensen die minder over deze vaardigheden 

beschikken, zetten de professionals minder in 

op het ontwikkelen ervan. 

•  Ernstige problemen op een leefgebied of een 

meervoudige probleemlast bij een inwoner 

worden vaak niet vertaald naar een aanpak 

waarin meer de nadruk ligt op het verminderen 

van de draaglast.

•  We zien dat het formuleren van de vraag in weinig 

gevallen een gemeenschappelijke activiteit is van 

de professional en de inwoner.

Doelen en interventies
Het blijkt voor professionals niet altijd gemakkelijk 

om hulpvragen en behoeften van inwoners te 

vertalen naar concrete doelen. Het gebeurt nogal 

eens dat de beschrijving van het doel een 

letterlijke herhaling van de vraag of de beschrijving 

van de bestaande situatie is. Soms zijn de doelen 

impliciet geformuleerd of wordt de interventie zelf 

als doel gesteld. Het is vervolgens ook lastig om de 

juiste interventies te benoemen. In het plan 

worden dan wel acties benoemd, maar het is niet 

duidelijk op welk doel deze acties zijn gericht. 

Doelen gaan over zowel het kleiner maken van de 

draaglast als het groter maken van de 

draagkracht. Het is van groot belang doelen zo 

concreet mogelijk te formuleren. Dit is ook 

gekoppeld aan de tijdshorizon van een doel.

Vaak zijn verschillende soorten interventies aan 

de orde. Het gemiddelde is vier interventies. De 

meeste interventies zijn gericht op draagkracht. 

Vooral de persoonlijke competenties krijgen 

aandacht: in 86% van de gevallen. Daarna volgt 

aandacht voor het sociaal netwerk, het 

voorliggend veld en het vertrouwen van de 

inwoner in netwerk en voorliggend veld. In meer 

dan de helft van de gevallen zijn de interventies 

gericht op deze aspecten. Bij 80% van de 

inwoners zijn interventies (ook) gericht op het 

verminderen van de draaglast. 

Rondom de interventies
De meeste professionals zeggen wel tijd genoeg 

te hebben om tot een goede aanpak met de 

inwoner te komen. Maar een punt van zorg is, dat 

de meeste professionals vinden dat er 

onvoldoende is geïnvesteerd in hun kennis en 

vaardigheden. Bovendien heeft meer dan de helft 

van hen problemen bij hun contacten met de 

gemeentelijke diensten en andere lokale 

beleidspartners. Dit is een sta-in-de-weg bij een 

integrale aanpak. 

Belangrijk is dat de visie van de inwoner zelf veel 

aandacht krijgt. Wat wil hij bereiken en wat 

verwacht hij van de professional? Met andere 

woorden: de inwoner moet zelf (mede)eigenaar 

van het probleem zijn en zich goed kunnen vinden 

in de aanpak. Verreweg de meeste professionals 

werken vanuit deze opvatting. 
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Desalniettemin ongeveer een kwart van de 

professionals blijkt slechts in beperkte mate open 

te staan voor de inbreng van inwoners. Overigens 

is niet onderzocht wat de inwoners hier zelf van 

vinden. Opmerkelijk is de relatie tussen de aanpak 

van de professional en diens eigen kennis of 

vaardigheden. Professionals die menen voldoende 

toegerust te zijn om hun werk goed te kunnen 

doen, zijn minder open naar inwoners dan 

professionals die onzeker zijn over hun kennis en 

ervaring. Ook zijn de ervaren professionals 

minder gericht op het versterken van draagkracht 

dan hun meer onzekere collega’s. 

Voorbeelden van interventies
•  draaglast verminderen: iemand kan zijn 

eigen huis niet meer zelf onderhouden en 

er wordt huishoudelijke hulp ingezet.

•  persoonlijke competenties versterken: 

een coach biedt inzicht in een reëel 

zelfbeeld van de inwoner en zijn 

vermogen om realistische doelen te 

stellen.

•  netwerk versterken: de professional 

brengt samen met de chronisch zieke 

inwoner het sociaal netwerk in kaart. Het 

blijkt dat een buurvrouw zijn 

boodschappen wil doen en dat een 

buurman met hem wil schaken.

•  netwerkcompetentie versterken (erop 

gericht dat de inwoner effectief gebruik 

maakt van het eigen netwerk): bespreken 

met deze inwoner hoe hij deze buren het 

beste kan vragen om te helpen of om iets 

samen te doen.

•  competenties voor benutting van het 

voorliggend veld versterken: de inwoner 

attenderen op activiteiten (een 

schaakcursus) en voorzieningen (het 

buurthuis) en bespreken hoe hij zich 

daarvoor kan aanmelden en gebruik kan 

maken van de minimapas.

•  vertrouwen van de inwoner in netwerk en 

voorliggend veld versterken: iemand over 

zijn vrees heen helpen en hem ervan 

overtuigen dat er, net zoals hij, veel meer 

mensen op zoek zijn naar gezelligheid.

C.  Wat zijn werkzame bestanddelen  
van de aanpak?

De onderzoeksresultaten laten zien dat de volgende 

factoren van belang zijn om resultaat te boeken:

•  voor een effectieve aanpak van de problemen 

van de inwoner is het gebrek aan 

overeenstemming over de draagkracht/

draaglast een belangrijke beperking: een 

gedeelde probleemvisie en het idee waar het 

heen moet, alsook een gedeeld beeld met 

betrekking tot de vraag of het al dan niet de 

goede kant op gaat, zijn belangrijk voor het 

succes van de samenwerking tussen inwoner 

en professional. 

•  de invloed van inwoners op de doelen en de 

aanpak. Meer invloed leidt tot meer eigen 

regie en tot betere resultaten;

•  werken aan draagkracht is een proces dat vaak 

bestaat uit kleine concrete aanwijzingen en 

stapjes;

•  betere benutting van het voorliggend veld 

door de inwoner leidt tot de beoogde 

versterking van sociaal kapitaal;

•  versterking van sociaal kapitaal vindt ook 

plaats als er sprake is van een stevige rol voor 

het sociaal netwerk en van het voorliggend 

veld in het plan van aanpak;

•  de beschikbaarheid van voldoende tijd. Dat 

geldt zowel voor het in kaart brengen van de 

ondersteuningsvraag als voor het inzetten van 

interventies. 
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Conclusies
We zien in de onderzoeksperiode een positieve 

ontwikkeling in de draagkracht van deelnemers. 

Zowel inwoners als professionals zien dat de 

draagkracht van inwoners zich positief ontwikkelt. 

Inwoners zien deze verbetering over de hele linie 

(zowel bij competenties als bij sociaal kapitaal), 

professionals alleen bij de ontwikkeling van 

sociaal kapitaal. Als we kijken naar de oordelen 

van de inwoners en de professionals zien we dat 

het oordeel over de ontwikkeling van de draaglast 

evenzeer positief is. De draaglast van inwoners is 

in de onderzoeksperiode verminderd. 

Bovendien zien we dat de professionals in de zes 

gemeenten inzetten op een integrale aanpak, met 

aandacht voor zowel vermindering van draaglast 

als versterking van draagkracht. Tijdens de 

onderzoeksperiode zien we ook dat de inzet op 

draagkracht is vergroot.  

Dat zijn zonder meer positieve ontwikkelingen. 

Zeker als we daarbij de turbulente context waarin 

de professionals moesten werken in ogenschouw 

nemen. De periode waarin dit onderzoek is 

uitgevoerd (medio 2016 – medio 2018) valt 

immers samen met de eerste jaren van de 

decentralisaties in het sociaal domein. Die 

periode wordt gekenmerkt door een grote 

turbulentie. Het is de tijd waarin gemeenten voor 

nieuwe opgaven kwamen te staan en onder 

nieuwe verantwoordelijkheden met nieuwe 

aanbieders moesten gaan werken. Veel 

professionals zijn in deze periode van baan 

gewisseld, nieuwe werkwijzen zijn geïntroduceerd, 

de toegang tot en de organisatie van het sociaal 

domein is ingericht en aangepast. In zo’n sterk 

veranderende omgeving is het niet aannemelijk 

dat alles direct op rolletjes loopt.

Het is daarom ook niet verbazingwekkend dat we 

in het onderzoek naar de uitvoeringspraktijk – net 

als andere onderzoekers – stuiten op knelpunten 

en problemen. 

4.  Conclusies van het onderzoek  
en aanbevelingen
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Aanbeveling 1.  
Werkproces

De vertaling van ondersteuningsvragen in 

concrete doelen en interventies blijkt een 

moeizaam proces. Professionals vinden het lastig 

om concrete doelen te stellen en om acties te 

kiezen die daarbij aansluiten. 

Aanbeveling 2.  
Alle facetten van draagkracht verkennen

Draagkracht is een begrip dat vele facetten kent. 

Laat die facetten dan ook aan de orde komen bij 

de vraagverheldering. Doe dat systematisch en op 

de verschillende onderdelen. Zo voorkom je dat 

dat je al te gemakkelijk de conclusie trekt dat 

iemand wel of niet over draagkracht beschikt op 

een bepaald leefgebied. Maak daarbij ook 

onderscheid tussen wat iemand zelf kan en de 

mate waarin de inwoner zijn netwerk kan 

aanspreken. Om dat sociaal kapitaal in te zetten, 

heeft iemand ook zelfvertrouwen en discipline 

nodig. Heeft deze inwoner dat? De 

Originele hulpvraag

Bepaalde draaglast

Bepaalde draagkracht

Uitkomst 
vraagverheldering

Gedeelde visie op aanpak tussen inwoner en professional

DoelbereikingBepalen doelen

Aanpak: keuze 

interventies

(Afspraken) 
uitvoering
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In de uitvoeringspraktijk kan winst geboekt 

worden door te investeren in alle stappen van het 

werkproces. Dat werkproces ziet er als volgt uit:

vraagverheldering op dit gebied is belangrijk om 

de doelen goed te kunnen formuleren. Daarvan 

afgeleid kan de professional dan de geschikte 

interventies kiezen. Soms moet bijvoorbeeld eerst 

een acuut probleem worden opgelost, voordat 

men kan werken aan de versterking van 

draagkracht. Daarmee kunnen dan nieuwe 

problemen in de toekomst worden voorkomen.
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Aanbeveling 3.  
Vraagverheldering: doorlopend proces

Geef de vraagverheldering samen met de inwoner 

vorm. Je moet het eerst samen eens worden over 

wat de inwoner precies vraagt. Aangezien de 

vraag of het probleem of de situatie geleidelijk of 

plotseling kunnen veranderen, is het zaak om 

hieraan steeds weer aandacht te geven. Blijf 

iemand dus ook in de tijd volgen, ook als het lang 

duurt. Maak onderscheid tussen een aanname 

over een situatie en een vaststaand feit.

Aanbeveling 4.  
Systematische aanpak

Neem niet alleen de draaglast, maar ook de 

draagkracht mee in de vraagverheldering, en doe 

dat systematisch. Vertaal vervolgens samen met 

de inwoner de vraagverheldering in het plan van 

aanpak, met een expliciete plaats voor de doelen 

die bereikt moeten worden en waarover je het als 

professional eens bent met de inwoner.

Behandel de weg van vraagverheldering naar plan 

van aanpak als een stappenplan. Benoem daarbij 

niet alleen het ‘wat’, maar ook het ‘hoe’ en vooral 

‘met wie’.

Aanbeveling 5.
Kansrijke interventies kiezen

Maak gebruik van bestaande kennis over de 

lastige vertaalslag naar interventies. Het blijkt 

dat de volgende interventies de meeste kans op 

succes geven:

•  draaglast verminderen;

•  persoonlijk kapitaal (persoonlijke 

competenties) versterken;

•  netwerken versterken;

•  netwerkcompetentie versterken;

•  versterken van de competenties om het 

voorliggend veld te gebruiken;

•  het vertrouwen van de inwoner in zijn/haar 

netwerk en het voorliggend veld versterken.

N.B. in 2019 verschijnt een hulpmiddel om 

passende interventies te vinden. Dit hulpmiddel 

wordt ontwikkeld door BMC, Universiteit Twente 

en Saxion Hogeschool.

Aanbeveling 6:  
Draagkracht bevorderen in  
kleine stapjes

Werken aan draagkracht is een proces dat vaak 

bestaat uit kleine concrete aanwijzingen. Wees je 

ervan bewust hoe je de inwoner het beste kunt 

benaderen, geef tips, aanwijzingen, suggesties en 

moedig aan op de manier die het beste bij hem of 

haar past. Verwerk deze kleine interventies 

systematisch en consequent in de aanpak.
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Aanbeveling 7.  
Werkgevers: zorg voor goede condities 
voor de professional

Geef professionals voldoende tijd voor 

vraagverheldering, voor periodieke follow-ups, 

voor het maken van een plan van aanpak. 

Hetzelfde geldt voor de communicatie met de 

inwoner en andere betrokkenen en voor het 

monitoren van de casus. 

Zorg bovendien voor continuïteit; probeer een 

groot verloop onder medewerkers te voorkomen. 

Goed opdrachtgeverschap vraagt om meerjarige 

afspraken over de opgave en de werkwijze.

Werk aan de ontwikkeling van methodieken om de 

vraagverheldering en aanpak beter vorm te 

geven, in samenspraak met inwoners.

Investeer in professionaliteit van medewerkers. 

Dit geldt voor de werkgevers in het sociale 

domein maar ook voor de opleiders van sociale 

professionals. Bij die professionaliteit gaat het om 

de analytische en communicatieve vaardigheden 

die nodig zijn bij vraagverheldering en 

ontwikkeling van een aanpak die gebaseerd is op 

de visie die door inwoner en professional wordt 

gedeeld. 

Conclusie:

Aansluiten  
bij draagkracht  
helpt.  

Er is nog een wereld 
te winnen.

!

�
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 Conclusie

Aanbeveling 8.  
Gemeente, zorg voor een goed 
functionerend sociaal domein

Professionals moeten goed kunnen samenwerken 

met sociale teams, vertegenwoordigers van het 

voorliggend veld en van maatwerk- en 

specialistische voorzieningen. De doelen in het 

plan van aanpak moeten leidend zijn voor alle 

partijen. Zij moeten de uitkomst van de 

vraagverheldering delen. 

De huidige praktijk, waarin iedere organisatie 

afzonderlijke afspraken heeft met de gemeente 

en mede vanuit de eigen professionaliteit een 

eigen plan volgt, moet worden doorbroken. Het 

opdrachtgeverschap van de gemeente moet 

inhouden dat een sociaal team ervoor kan zorgen 

dat de uitkomst van de vraagverheldering en de 

gestelde doelen door alle partijen worden 

gedeeld. Goed opdrachtgeverschap houdt in dat 

de inzet van al die partijen wordt beoordeeld op 

hun bijdrage aan het realiseren van die doelen. 

Opdat de draaglast van de inwoner kleiner wordt, 

en zijn draagkracht krachtiger.
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