
Draagkracht:		
de	zelfredzaamheid	voorbij!
Hoe de wetenschap een helpende hand biedt 
aan het sociaal domein

door Heleen Rijnkels en Jeroen Jonker

De decentralisatie van het sociaal beleid van enkele jaren geleden dwong 

beleidsmakers de koers ten aanzien van maatschappelijke ondersteuning 

te verleggen. De situatie van de inwoner werd het uitgangspunt, in het 

bijzonder diens mate van zelfredzaamheid. Soms schiet dit denken door 

en dan wordt zelfredzaamheid gebruikt als synoniem voor doe-het-zelf, 

wat met name voor kwetsbare mensen slecht uitpakt. BMC en Universiteit 

Twente hebben in een gezamenlijk onderzoek een begrippenkader 

ontwikkeld dat een nieuw licht laat schijnen op het begrip 

zelfredzaamheid. Het begrip draagkracht staat hierin centraal. 
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Niet	terug	naar	het	oude	bestel
Wanneer het nieuwe motto zelfredzaamheid niet - of 
onvoldoende - behulpzaam blijkt te zijn, is de 
verleiding groot om terug te grijpen op het 
vertrouwde verleden van de traditionele 
verzorgingsstaat. Dat zou een miskenning betekenen 
van de kansen die de decentralisatie biedt op een 
beter sociaal beleid. De schaduwzijden van het oude 

bestel zijn immers duidelijk: verkokering, 
bureaucratie en gebrek aan maatwerk. Maar hoe 
kunnen we dan wél de winst van grotere nabijheid 
en ruimte voor maatwerk verzilveren? Wat moeten 
we doen om bij te dragen aan het vermogen van 
kwetsbare mensen om op termijn en op basis van 
hun eigen ambities, mogelijkheden en beperkingen 
hun eigen leven te leiden?

Zelforganiserend vermogen 
Het is de balans tussen de draagkracht en de draaglast die het 

zelforganiserend vermogen van een inwoner bepaalt

Draaglast

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

(afgeleid uit zelfredzaamheidsmatrix) 

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
één of meer

Via	denken	in	draagkracht	naar	toegesneden	interventies

De onderzoekers van BMC en Universiteit Twente
onderzochten in zes gemeenten of en hoe sociale
professionals erin slagen om de draagkracht van
mensen te versterken en hun draaglast te
verminderen.

Draagkracht staat voor het oplossend vermogen 
van een persoon in relatie tot zijn sociale 
omgeving. Draaglast verwijst naar de problemen 

van iemand op levensdomeinen zoals 
dagbesteding, huisvesting of financiën. De 
begrippen draagkracht en draaglast maken het 
mogelijk om de situatie van een inwoner 
gedifferentieerd in kaart te brengen. Zo kunnen de 
doelen en interventies van de aanpak bepaald 
worden.
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Iedere	inwoner	is	anders
De professional vraagt naar de competenties en het 
netwerk van de inwoner. Welke voorzieningen zijn er 
in de omgeving beschikbaar? Belangrijk is bovendien 
of deze competenties, dit netwerk en deze 
voorzieningen ingezet kunnen worden om de 
draaglast te verminderen. Ieder individu is immers 
anders. De kunst is om een aanpak te ontwikkelen die 
aansluit bij de aanwezige draagkracht.
Een voorbeeld: een financieel administrateur met 
een uitgebreid netwerk kan - bijvoorbeeld door een 
scheiding - net zo goed in financiële problemen 
raken als iemand die laaggeletterd is en vergelijk-
bare problemen heeft. In beide gevallen geldt dat 
het in eerste instantie weinig zin heeft om onder het 
motto van zelfredzaamheid in te zetten op eigen 
kracht. Het bieden van een helpende hand in de 
vorm van schuldhulp lijkt in beide gevallen de 
aangewezen interventie te zijn. Bij de financieel 
administrateur schept dit ruimte om na enige tijd 
het normale leven te herpakken. Bij de meer 
kwetsbare inwoner schept het ruimte om, als de 
schuldenproblemen beheersbaar zijn, bijvoorbeeld 
samen met een vrijwilliger te werken aan 
versterking van de eigen financiële competenties. Zo 
kan hij de kans op toekomstige draaglastproblemen 
beperken.

Uit het onderzoek in zes gemeenten, verspreid over 
het land, komen de volgende conclusies voort:
 

• Er is potentieel voor het inzetten van 
draagkracht (competenties, sociaal kapitaal, 
ondersteunende condities/laagdrempelige 
voorzieningen) bij het aanpakken van 
problemen, ook bij kwetsbare mensen. In het 
actuele debat wordt soms te snel gesuggereerd 
dat inwoners die met een hulpvraag bij een 
wijkteam of wijkcoach komen meestal niet 
beschikken over draagkracht, bijvoorbeeld in 
de vorm van een hulpvaardig sociaal netwerk 
of persoonlijke competenties.

• Tussen de meetmomenten in het onderzoek 
blijkt een significante stijging van de 
draagkracht tot stand te zijn gekomen.  
De draaglast blijkt te zijn verminderd.

• Professionals zetten in op een integrale 
aanpak, met aandacht voor zowel 
vermindering van de draaglast als versterking 
van de draagkracht. Zij zoeken naar de manier 
waarop draagkracht het leidende begrip kan 
zijn in hun aanpak, van vraagverheldering via 
ondersteuningsplan naar interventies. Zij 
blijken vooral moeite te hebben met de stap 
van vraagverheldering naar duidelijke doelen 
en de daaropvolgende aanpak.

• De rol van de inwoners bij het bepalen van het 
ondersteuningsplan blijkt vaak beperkt te zijn. 
De oorzaak daarvan kan liggen in de zware 
caseload van de professional en daardoor te 
weinig tijd voor de individuele inwoner. Maar 
ook de grote turbulentie in het werkgebied 
speelt hierbij een rol, aangezien die leidt tot 
een groot verloop onder het personeel.
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Wat	helpt	om	draagkracht	te	versterken?
Het is essentieel om het perspectief van de inwoner 
centraal te stellen en zo veel mogelijk zeggenschap 
bij mensen zelf te leggen. De opgave is om op 
waarde te schatten wat iemand zelf kan en wil en 
tegelijkertijd goed in beeld te brengen welke 
vaardigheden en netwerken er zijn en wat daarvan 
de (on)mogelijkheden zijn. 

Uit het onderzoek blijkt onder andere de invloed van 
de inwoner op de gestelde doelen en het plan van 
aanpak cruciaal te zijn voor het versterken van 
draagkracht. Dit vraagt iets van de professional, 
maar zeker ook van de regelgeving, inkoop en 
backoffice. Er moet voldoende tijd en continuïteit 
zijn georganiseerd om echt met draagkracht aan de 
slag te gaan. 

Start bij het perspectief van 
de inwoner: geef mensen 
echte zeggenschap
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De aanbevelingen vanuit de studie “De kracht van draagkracht”, over het versterken van het 
zelforganiserend vermogen van inwoners: 

Originele	hulpvraag

Bepaalde draaglast

Bepaalde draagkracht

Uitkomst	
vraagverheldering

Gedeelde	visie	op	aanpak	tussen	inwoner	en	professional

DoelbereikingBepalen	doelen

Aanpak: keuze 

interventies

(Afspraken)	
uitvoering

!

Aanbeveling voor professionals: Stel concrete 
doelen en kies acties die daarbij aansluiten. 
Investeer in alle stappen van het werkproces. Maak 
het proces veilig, maar: “niet te veel pamperen”. Je 
laat iemand niet vallen, maar een beetje struikelen 
hoort erbij!

Bij de vraagverheldering: Laat alle facetten de revue 
passeren, systematisch en op de verschillende 
onderdelen. Trek niet te snel conclusies, formuleer 
de doelen zorgvuldig en kies dan de geschikte 
interventies, in de juiste volgorde en voor de 
inwoner behapbaar. 

Neem niet alleen de draagkracht, maar ook de 
draaglast mee in de vraagverheldering. Maak dan in 
samenspraak met de inwoner - als een stappenplan - 
het plan van aanpak, met niet alleen het “wat”, maar 
ook het “hoe” en vooral “met wie” en met aandacht 
voor het leerproces.

 Kies bij het versterken van draagkracht voor 
interventies gericht op gedragsverandering.

Motivatie (mensen willen groeien)
• Aanspreken op autonomie
•  Ruimte scheppen voor eigen keuzes
• Voorkomen van afhankelijkheid
Sociale normen (opvatting omgeving)
• Sociaal krachtenveld kennen
• Steunende relaties inzetten
•  Jezelf als voorbeeld van positieve norm
Competenties (controle over eigen gedrag)
• Objectief (denk- en doenvermogen)
 •  Cognitieve en niet-cognitieve vermogens
•  Subjectief (wat denkt iemand dat hij kan?)
• Focus op sterke kanten 
• Aandacht voor zelfbeeld 

Bevorder draagkracht in kleine stapjes, geef concrete 
aanwijzingen en aanmoedigingen en maak afspraken 
die het beste bij de inwoner passen (“Volgende week 
ga ik een keer zelfstandig naar de bakker”, of: “Ik zal 
nu zelf contact opnemen met mijn oude vriendin”). 
Verwerk deze kleine interventies systematisch en 
consequent in de aanpak.
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Aanbevelingen voor werkgevers: Geef professionals voldoende tijd 
voor vraagverheldering, periodieke follow-ups en het maken van een 
plan van aanpak, voor de communicatie met de inwoner en andere 
betrokkenen en voor het monitoren van de casus. Zorg voor continuïteit, 
probeer een groot verloop van medewerkers te voorkomen en werk aan 
de ontwikkeling van methodieken en communicatieve vaardigheden.

Aanbevelingen voor gemeenten: Zorg voor een goed functionerend 
sociaal domein, waarin alle partijen goed met elkaar samenwerken.
Neem afscheid van de huidige praktijk, waarin iedere organisatie 
afzonderlijk afspraken heeft met de gemeente en een eigen plan volgt.
Stel het ondersteuningsplan dat samen met de inwoner wordt opgesteld 
centraal en vraag van alle betrokken partijen om zich daarnaar te 
richten. Dat is consistent voor de inwoner en maakt het zowel voor de 
professional die de regie heeft als voor de gemeente mogelijk om te 
sturen op resultaat. Goed opdrachtgeverschap houdt in dat de inzet van 
alle partijen wordt beoordeeld op hun bijdrage aan het realiseren van de 
gestelde doelen. Opdat de draaglast van de inwoner kleiner wordt en zijn 
draagkracht krachtiger. 

Al	doende	lerend
Hoewel er nog veel te leren valt, staat als een paal boven water dat 
sociale professionals bij uitstek invulling kunnen geven aan de nabijheid 
die mensen zo op prijs stellen. Zij kunnen meepraten over 
gezondverstandoplossingen en een positieve spiraal laten ontstaan, die 
de ondersteunende condities voor draagkracht versterkt. Dit alles vraagt 
erom draagkracht serieus te nemen en de betekenis ervan te 
operationaliseren. Niet alleen als “wens” voor inwoners, maar juist ook 
als opdracht. Een opdracht aan uitvoering én beleid. Dit vraagt om 
investeren in laagdrempelige voorzieningen en netwerken waar mensen 
een steuntje in de rug kunnen krijgen, opruimen van bureaucratische 
belemmeringen en de durf om al doende te leren, op alle niveaus. BMC 
gaat hier in ieder geval mee verder, in samenwerking met Universiteit 
Twente en andere partners, zoals hogescholen en gemeenten. 

Door te investeren in het onderzoek “De kracht van draagkracht” 
verbindt BMC twee werelden. Aan de ene kant de uitvoeringspraktijken 
binnen gemeenten waarin heel concreet gewerkt wordt aan de 
vernieuwing in het sociaal domein. Aan de andere kant het 
wetenschappelijk funderen van ervaringen en praktijkkennis. Op deze 
manier is BMC voor haar opdrachtgevers niet alleen een partij die 
uitvoering geeft aan opdrachten, maar ook een kennispartner.
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