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Voorwoord
Voor u ligt mijn afstudeeronderzoek in het kader van de Master Zorgethiek en Beleid. In dit
zorgethisch onderzoek, tot stand gekomen in samenwerking met Burgerkracht Limburg,
verken ik kwetsbaarheid vanuit ervaringen over hoe het is om te leven in een veronderstelde
kwetsbare positie. Beleidsmatig denken over het organiseren van zorg en daarin dichtbij de
taal van het ervaren leven zelf blijven is tijdens deze verkenning mijn grootste drijfveer
geweest.
Als sociaal professional zijn het vaak de verhalen die me lang bijblijven, die de soms
‘verre’ ander dichtbij kan laten komen, tot medemens kan maken. Omdat verhalen zo direct
kunnen resoneren met mijn eigen binnenwereld houden ze me als professional en medemens
scherp. Verhalen creëren ruimte voor de ander om zich in een eigen taal te tonen, waardoor er
een nieuwe realiteit opent die raakt aan mijn eigen menszijn.
In de Master Zorgethiek en Beleid heb ik geleerd hoe deze verhalen een waardevolle
ruimte kunnen innemen als het gaat om het vraagstuk hoe we in de samenleving zo goed
mogelijk voor elkaar kunnen zorgen. Ik heb geleerd om de taal van het ervaren leven als
fundament te gebruiken in wetenschappelijk onderzoek en het vormgeven van beleid. Ik hoop
mij hierin in de toekomst verder te kunnen ontwikkelen.
Tijdens mijn zoektocht om te begrijpen wat het kan betekenen om te leven in een
veronderstelde kwetsbare positie heb ik Lucas ontmoet. Hij heeft zijn verhalen met mij (en nu
met u) gedeeld. Dank Lucas, voor je vertrouwen, de openhartige gesprekken en vooral je
ruimdenkendheid om samen te starten aan dit onderzoek, zonder vooraf te weten waar het
precies inhoudelijk heen zou gaan.
Dank ook aan Esther Stoffers en Vera Niessen (Burgerkracht Limburg) voor de
mogelijkheid om vanuit jullie perspectief na te denken over het thema kwetsbaarheid.
Vivianne Baur wil ik graag danken voor haar deskundige begeleiding. Ik bewonder je geduld,
aandacht en je betrokken benadering enorm. Ook dank aan Pieter Dronkers, als tweede lezer
en Carlo Leget, voor de begeleiding van de laatste meters tot de finish.

Milotte Hamer, 14 december 2020
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Samenvatting
In gesprek met Burgerkracht Limburg rees de vraag hoe zij tot meer contact kunnen komen
met mensen in kwetsbare posities als het gaat om de invulling van het nieuwe zorgconcept
samenredzaamheid. Dit sloot goed aan op mijn motivatie als sociaal professional om meer taal
van het menselijk ervaren leven zelf op ‘beleidsmatig en wetenschappelijk papier’ te krijgen.
Uit de probleemstelling blijkt dat de situaties van mensen in veronderstelde kwetsbare posities
veelal onderbelicht blijft in sociaal beleid. Om de juiste zorg te kunnen bieden is het echter
van belang om de stem van mensen in veronderstelde kwetsbare posities ook te laten klinken
in de ontwikkeling en uitvoering van sociaal beleid. Door te onderzoeken hoe het leven in een
veronderstelde kwetsbare positie wordt ervaren is de taal van het ervaren leven zelf, de
verhalen van binnenuit, het vertrekpunt in de zoektocht naar de vraag hoe er beter aangesloten
kan worden bij mensen in veronderstelde kwetsbare posities.
Onderzoeksmethode
In dit zorgethisch onderzoek is er gebruik gemaakt van een narratieve onderzoeksbenadering
en methode, aan de hand van een single case study. Er volgen een zevental ontmoetingen met
een deelnemer, die in dit proces tegelijkertijd de co-onderzoeker is. Het onderzoek betreft een
dubbel hermeneutisch onderzoek, waarin de onderzoeker in dialoog is met de theorie en de
deelnemer (empirische bevindingen), maar de deelnemer zelf ook kritisch meeleest met de
theoretische verkenning, empirische bevindingen en de analyse.
Sensitieve lens van kwetsbaarheid
Het uitvoeren van een theoretische verkenning is de eerste stap geweest in het onderzoek. Er
zijn twee vooronderstellingen van de sociale agenda besproken, waarin kwetsbaarheid wordt
benaderd als vaste categorie of eigenschap van een groep of persoon en waarin de nadruk
wordt gelegd op self-mastery (maakbare mens) als het gaat om kwetsbaarheid. In dialoog met
alternatieve concepten over kwetsbaarheid is er een sensitieve lens opgebouwd van
kwetsbaarheid die het mogelijk maakt om te kijken naar hoe een leven in een veronderstelde
kwetsbare positie wordt ervaren door mensen zelf, zonder dat daar bovenstaande
vooronderstellingen aan ten grondslag liggen.
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Inzichten uit de empirische bevindingen
Na het vertellen van het ge-co-construeerde verhaal heeft er een analyse plaatsgevonden aan
de hand van de sensitieve lens van kwetsbaarheid, bestaande uit overleven als levensvorm (de
geleefde ervaring), layers of vulnerability (relationele praktijken), anders-zijn/kwetsbaar
worden gemaakt en homines curans (ordening van de samenleving). Hieruit zijn inzichten
voortgekomen die aanduiden hoe het leven in een veronderstelde kwetsbare positie ervaren
kan worden.
In dit onderzoek is gebleken dat een veronderstelde kwetsbare positie op zichzelf, door de
drukkende verwachtingen van een ideaal en geslaagd leven en de nadruk op self-mastery van
de mens, een (soms onzichtbare) tegenwind kan bezorgen in het leven. Een leven dat door
kwetsbare omstandigheden al bestaat uit veel moeitevolle periodes. De wijze waarop
kwetsbaarheid wordt benaderd in sociaal beleid en de uitvoering daarvan kan bijdragen aan
het in kaart brengen van welke betekenis een ervaren veronderstelde kwetsbare positie kan
hebben voor iemand en hoe vervolgens zorgconcepten gericht op ontferming over
kwetsbaarheid zoals samenredzaamheid ingevuld kunnen worden.
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Met deze intermezzo’s bied ik in dit onderzoeksverslag aan de hand van mijn eigen
ervaringen een blik op het onderzoeksproces.

Eerste intermezzo: over kwetsbaar voelen

Ik kan het me nog goed voor de geest halen, de periode die voor mij het dichtste bij het thema
kwetsbaarheid komt. Ik woonde alleen en ik weet nog wel dat ik, ondanks mijn lieve familie en vrienden,
me heel vaak verloren voelde. Alsof ik mijlenver verwijderd was van iedereen. Een periode waarin ik
vaak door angst werd overmand.

Ik weet nog de schaamte die ik ervoer als ik (weer) tegenover de huisarts zat, met een nood aan
geruststelling. Zijn ogen leken dezelfde kritiek te geven als die ik mezelf gaf. Hoe meer ik er kwam, hoe
beleefder en onzichtbaarder ik me probeerde op te stellen. Ik ben te veel. Ik vraag te veel.
En het gevoel er niet bij te horen, omdat ik niet ‘normaal’ mee kon doen.

In die periode wenste ik stiekem weer hoe het zou zijn om weer terug bij mijn moeder te gaan wonen. Of
bedacht ik me hoe het was als mijn psycholoog eens een hele week bij mij zou komen logeren. Ik kon er
goed over praten, daar niet van, maar de avonden thuis, daar waar de meest kwetsbare momenten zich
lieten zien, was ik alleen.

Ik weet ook hoe goed het me heeft gedaan, om dat alles te kunnen vertellen. Om gezien te worden in hoe
ik me toen voelde. Hoe het toen ging. Niet vanuit wat er mis of aan de hand was, niet wat ik het beste

had kunnen doen of hoe ik daar positief uit ben gekrabbeld.
Nee, gewoon, hoe ik het heb ervaren.
Dat.
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1. Problematisering
1.1 Aanleiding
De Provincie Limburg stelt in haar sociale agenda het doel om de zelfredzaamheid van
kwetsbare personen te vergroten door onder andere het stimuleren van samenredzaamheid in
de wijk (2019, p. 9). Stichting Burgerkracht Limburg maakt een onderdeel uit van de sociale
basisinfrastructuur in de Provincie Limburg. Burgerkracht vertegenwoordigt de stem van de
(kwetsbare) burger en draagt bij in het ondersteunen van (kwetsbare) mensen en het werken
aan een provincie waarin iedereen meetelt en meedoet (De Sociale Agenda van de Provincie
Limburg, 2019, p. 28). Burgerkracht geeft echter aan dat mensen in kwetsbare posities
nauwelijks bereikt worden of aansluiting vinden als het gaat om projecten rondom
samenredzaamheid en participatie. Burgerkracht vraagt zich af hoe ze juist hen kunnen
bereiken1. In een oriënterend gesprek rondom dit onderzoeksvoorstel komt de
documentaireserie ‘We zien ons’ ter sprake, waarin mensen uit de Limburgse wijk
Lindenheuvel worden gevolgd die te maken hebben met eenzaamheid. Gerrit, die ook
gevolgd wordt, vertelt het volgende:

‘Mensen moeten niet denken dat je zomaar contact krijgt, dat zie je ook met Henk. Je moet
echt moeite doen en jezelf openstellen wil je contact krijgen en ook de eenzaamheid en de
problemen een beetje onder woorden kunnen brengen met elkaar’. (De Haaien & van Dam,
2019).

De woorden van Gerrit en zijn aandachtige houding raken mij, omdat ik, als sociaal
professional, besef hoeveel dit soortgelijk contact voor mensen kan betekenen. Vooral in een
tijd waar het soms lijkt alsof de taal van de systemen, krachtige termen als zelfredzaamheid
en eigen regie, het verklaren en categoriseren, onze huizen voorziet van een ondoorzichtig
raamfolie, waardoor we de betekenisvolle verhalen die zich binnenshuis echt afspelen niet
meer lijken te zien.

1

Persoonlijke communicatie, 20 januari, 2020
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1.2 Maatschappelijke probleemstelling
Het decentralisatiebeleid omtrent de transformatie naar meer zelfredzaamheid heeft positieve
ontwikkelingen in gang gezet, zoals meer initiatieven en voorzieningen in de wijk (Sociaal en
Cultureel Planbureau, 2018, p. 101). Er lijkt echter sprake te zijn van een democratisch
tekort: de ontwikkeling en implementatie van het beleid kent weinig ruimte voor feedback en
input van de burger zelf (Tonkens & Duyvendak, 2018, p.242). Gemeenten onderschrijven dit
en merken op dat het beleid niet aansluit bij de daadwerkelijke problematiek van mensen in
kwetsbare posities. Zo blijkt hulp vanuit wijkteams zelden meer te worden ingevuld met het
zelfstandig of vanuit het netwerk ondervangen van zorgbehoeftes (idem, 2018, p.233). Ook
lijkt er een solidariteitstekort ontstaan, waarbij de solidariteit die al bestaat tussen mensen
(naasten en/of vreemden) onder druk wordt gezet door het nieuwe beleid (idem, 245). Dit
democratisch tekort heeft als gevolg dat de situatie van mensen in kwetsbare posities
onderbelicht blijft (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2018, p. 102, 104).
De zorgen over mensen die in kwetsbare posities verkeren lijken daarnaast toe te
nemen. In een rapport van Aedes2 blijkt dat de leefbaarheid afneemt in de zogenaamde
corporatie buurten, waar juist het aantal mensen in kwetsbare posities toeneemt. Er is sprake
van een verminderende gezondheidsbeleving, laag inkomen en veel zorgbehoeften. Met als
gevolg dat de sociale cohesie afneemt en plaatsmaakt voor overlast en criminaliteit
(Leidelmeijer, van Iersel, & Frissen, 2018, p. i).
In Limburg is er sprake van een gezondheidsachterstand in vergelijking met de rest
van Nederland, aldus Jansen & Kuppens (2015). Het vermoeden speelt dat de mijnsluiting en
het wegvallen van sociale structuur van de verzorgingsstaat een grote impact heeft. De sociale
cohesie en het vertrouwen in elkaar en in organisaties is minder aanwezig in Limburg
(Jansen & Kuppens, 2015, p.41). Ook de eenzaamheid onder mensen is toegenomen
(Steenbakkers, Vermeer, Janssen-Goffin, & Hajema, 2014, p.18).
Het is problematisch dat juist de situatie van mensen in veronderstelde kwetsbare posities, die
zorg en ondersteuning vanuit het decentralisatiebeleid wellicht het meeste nodig hebben,
onderbelicht blijft, waardoor het beleid mogelijk niet aansluit bij de zorgbehoeftes.

2

Aedes is een Landelijke branchevereniging woningbouwcorporaties.
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Burgerkracht Limburg maakt deel uit van de sociale infrastructuur die de Provincie
nodig acht om de projecten en initiatieven voortkomend uit de sociale agenda te coördineren
en/of uit te voeren en hierin alle burgers een stem te geven. Ondanks dat de Provincie
Limburg met bijvoorbeeld hun inzet van Positieve gezondheid ruimte maakt voor en luistert
naar de subjectieve gezondheidsbeleving en eigen ideeën van burgers, lijkt er volgens
Burgerkracht Limburg toch ook sprake te zijn van een groep burgers in kwetsbare posities die
met initiatieven en projecten omtrent het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid
nauwelijks bereikt wordt. Dit onderstreept wellicht de noodzaak om nader te bekijken hoe
kwetsbaarheid vanuit de sociale agenda wordt benaderd en wat dit zou kunnen betekenen
voor de afstemming met de praktijk vanuit Burgerkracht en de beleving van mensen in
veronderstelde kwetsbare posities.
1.3 Wetenschappelijke probleemstelling
In veel onderzoeken waar de ervaringen van burgers zijn belicht lijkt de taal van het
beleid het uitgangspunt te zijn. Zo heeft er veel onderzoek plaatsgevonden naar wat de
ervaringen van mensen zijn ten aanzien van het gevoerde decentralisatiebeleid
(bijvoorbeeld het moeten vergroten van de zelfredzaamheid) (Bredewold et al., 2019;
Tonkens, E., & Duyvendak, J. W., 2018).
Het eerder geproblematiseerde democratisch tekort (Tonkens & Duyvendak, 2018,
p.242) beschrijft Vosman als een zogenaamde reflectiekloof tussen de georganiseerde zorg en
wat er zich daadwerkelijk afspeelt in de leefwereld van mensen. Het zichtbaar maken van de
taal van de burger zelf, vanuit ‘daar waar het wringt’, daar waar ‘zorgen’ zich daadwerkelijk
afspeelt, kan dit democratisch tekort omtrent het decentralisatiebeleid wellicht aanvullen
(Vosman, 2014, pp.124-125). Door niet te reflecteren op ervaringen vanuit bijvoorbeeld het
decentralisatiebeleid, maar te kijken naar hoe mensen hun veronderstelde kwetsbare positie in
het leven überhaupt ervaren, kan er worden bijgedragen aan het belichten van deze taal.
Volgens Putters (2018) is er in Nederland namelijk niet veel bekend over de meest kwetsbare
mensen in het sociaal domein als het gaat om het ingevoerde decentralisatiebeleid. Wat
wellicht meespeelt is de wijze waarop kwetsbaarheid gedefinieerd en gebruikt wordt in het
maken en uitvoeren van beleid. Kwetsbaarheid wordt in onderzoek volgens Luna (2009) vaak
als een ‘label’ gebruikt voor een bepaalde subpopulatie. Kwetsbaarheid blijft hierdoor
normatief en weinig uitgediept, omdat er veelal wordt uitgegaan van een niet-kwetsbare
groep als basisnorm, waar een kwetsbare groep tegenover wordt gezet.
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Baart (2013) neemt dit ook waar, hij stelt dat er weliswaar veel geschreven is over de
kwetsbare groep mensen, maar wat kwetsbaarheid daadwerkelijk inhoudt voor iemand is tot
dusver in geen enkel toonaangevend beleid omtrent de decentralisatie onderzocht (p. 25). Dit
leidt tot een reductie van wat zich daadwerkelijk in de praktijk afspeelt en het risico dat
mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben (idem, p. 18). Baart heeft het fenomeen
kwetsbaarheid geherwaardeerd door de ervaren kwetsbaarheid van mensen uit casussen en
documentaires rijk te beschrijven en te analyseren vanuit het perspectief van de
presentietheorie (idem, p. 26).
Zoals bovenstaande denkers beschrijven, beïnvloedt de invulling van concepten zoals
kwetsbaarheid het sociaal beleid en de uitvoering daarvan. Sterker nog, een beleid komt voort
uit een bepaald normatief kader, aldus Sevenhuijsen (2000). In het organiseren van zorg op
politiek en beleidsmatig niveau wordt er in huidig beleid veelal gedacht vanuit de mens als
individueel, autonoom wezen en vanuit het idee dat zorg pas nodig is als er sprake is van
afhankelijkheid of kwetsbaarheid (idem, p. 11-18). Bovenstaande denkers, Baart en Luna,
geven een tegengeluid door te denken vanuit een alternatief normatief kader. De wijze
waarop Luna (2009) invulling geeft aan het concept kwetsbaarheid gaat indirect in tegen het
idee dat de mens enkel een autonoom, rationeel handelend wezen is. Kwetsbaarheid is
volgens Luna geen vaststaande eigenschap, maar situaties die bij iemand kunnen ontstaan
vanuit de relatie die er bestaat met de ander en de omgeving. Het perspectief van Luna kan
hierdoor bijdragen aan het analyseren van kwetsbaarheid in particuliere situaties waarin er
aandacht is voor deze relationele en dynamische dimensies van kwetsbaarheid bij mensen.
Baart (2013) vertrekt vanuit het uitgangspunt dat ieder mens kwetsbaar is of kan worden, en
dat kwetsbaarheid daarom geen onwaarde is die opgelost dient te worden, maar juist een
uitnodiging kan zijn om te proberen de geleefde ervaring van mensen omtrent die
kwetsbaarheid te begrijpen om zo beter te kunnen zorgen voor elkaar. Baart geeft betekenis
aan het concept kwetsbaarheid door het ervaren leven van mensen als uitgangspunt te nemen.
Hierdoor is het mogelijk om spanningen waar te nemen als het gaat om het huidige
normatieve kader vanuit waar beleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd.
Het tegengeluid van Baart en Luna resoneert met denkrichtingen uit de zorgethiek.
Vanuit de zorgethiek wordt er veelal vanuit een ander perspectief gekeken naar de mens,
namelijk: de mens als relationeel wezen, waarbij relaties, verantwoordelijkheid en zorg altijd
(ook ongezien) een rol spelen. Binnen de zorgethiek wordt het ideaal van de autonome en
onafhankelijke mens veelal geproblematiseerd: er wordt een spanning waargenomen tussen
enerzijds autonomie en de verwachting van zelfredzaamheid en anderzijds kwetsbaarheid.
12

Zoals in het werk van Kittay (2015), zij stelt dat de mens juist een relationeel wezen is, in
voortdurende onderlinge afhankelijkheid met zijn omgeving door de kwetsbaarheid die hij
ontologisch bij zich draagt. Ieder mens is afhankelijk geboren en gaat periodes kennen waar
hij (weer) afhankelijk en kwetsbaar kan gaan zijn (p.55). Daarmee prioriteert Kittay zorg als
een gedeelde basisbehoefte en is het goed organiseren van zorg een voorwaarde voor een
samenleving waarin burgers zich kunnen ontwikkelen en ontplooien (p. 57). Van der Meide,
Olthuis, & Leget (2014) beschrijven dat wanneer de onderlinge afhankelijkheid en
relationaliteit van de mens wordt erkend, zorg niet enkel meer benaderd kan worden als
professioneel of informeel zorgen op het moment dat er zorgbehoeftes zijn. Zorg wordt dan
veel meer: een fundamenteel goed dat in verschillende verschijningsvormen altijd aanwezig
is in de samenleving. Het bestuderen van zorgrelaties, zorgbehoeftes en analyses omtrent de
vraag voor wie er wel of niet wordt gezorgd kan resulteren in een sensitiviteit voor
bijvoorbeeld huidige machtsverhoudingen of gemarginaliseerde groepen of personen in de
samenleving (p. 861-862). Zorgethiek bedrijft dus niet zozeer ethiek vanuit universele
principes die gebaseerd zijn op de rationeel handelende autonome mens. Juist de geleefde
ervaringen en alledaagse praktijken, waarin de mens, altijd verbonden met de ander, zijn
omgeving en zorg, worden beschouwd als ethisch relevante kennis. Een citaat van Baart
verwoordt dit helder:
“Zorgethiek neemt zorg als uitgangspunt van haar morele redeneren: het streven de wereld,
onszelf en de ander zo fatsoenlijk en liefdevol mogelijk in stand te houden, gegeven onze
kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Dat zijn geheel andere ethische basistermen dan
autonomie, het universele recht, geluksmaximalisatie of de noodzaak van neutraliteit en
fairness.” (Baart, 2013, p. 16)

Ook Sevenhuijsen beaamt dit en beargumenteert daarmee het belang van het kijken naar het
ervaren leven als kennisbron. Als er wordt uitgegaan van de altijd aanwezigheid van relaties,
verantwoordelijkheid en zorg in een mensenleven, dan kan de kritische vraag worden gesteld
hoe sociaal beleid afgestemd kan worden op dat wat er nodig is aan zorg in een samenleving
als de bestaande relaties, verantwoordelijkheden en zorggevers en ontvangers hierin in de
eerste plaats over het hoofd worden gezien. Zorgethiek onderbouwt op deze wijze waarom
het ervaren leven, de daadwerkelijke praktijk, een belangrijke kennisbron is voor de vraag
hoe we in de samenleving het beste voor elkaar en onze omgeving kunnen zorgen (p. 11).
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Dit betekent ook dat er in voortdurende afstemming met de praktijk gekeken moet worden
naar het normatieve kader van zorgethiek en de kritische inzichten die gebruikt worden als
fundering binnen zorgethiek. Vosman & Niemeijer (2017) bestuderen concepten die
zorgethiek gebruikt als kritische inzichten en proberen deze concepten te herwaarderen aan de
hand van de huidige (vernieuwde) tendens van de laat moderne tijd waarin we leven. In hun
onderzoek kijken ze naar het thema onzekerheid in de laat-moderne tijd. Hierbij maken ze
gebruik van een sensitieve lens om het thema onzekerheid vanuit de ervaren praktijk in een
ziekenhuis context betekenis te geven. Kenmerkend aan het gebruik van een sensitieve lens is
dat het een deductieve manier van onderzoeken weerhoudt. Er is geen sprake van een vooraf
gesteld normatief concept of vooropgestelde logica omtrent het thema. Wel is er een
werkconcept, opgesteld aan de hand van literatuur omtrent het thema, die richting geeft aan
het kijken en helpt om het thema vanuit de praktijk, inductief, op te lichten.
In plaats van een zorgconcept te gebruiken om de ervaren kwetsbaarheid te belichten,
zoals Baart heeft gedaan met de presentietheorie, wordt er in dit onderzoek vanuit
zorgethische kritische inzichten gezocht naar een alternatieve sensitieve lens. De
presentietheorie als zorgconcept is een professionele benadering over de wijze waarop
leefbare en zorgzame verhoudingen tussen mensen maar ook met instituties kunnen worden
vormgegeven in zorgpraktijken (Baart, 2013, p. 11). Zorgethische kritische inzichten zijn
concepten die voortkomen uit (zorg)ethisch onderzoek, ze dienen niet zozeer als een
benadering of vaste richtlijn, maar als een soort schijnwerper die als hulpmiddel ingezet kan
worden om bepaalde (vaak anders ongeziene) aspecten op te lichten. Er wordt in zorgethisch
onderzoek vaak een terugkomende drieslag aan aspecten onderzocht en belicht: de geleefde
ervaring, (zorg)praktijken en de ordering van de samenleving (politiek-ethisch) (Leget, van
Nistelrooij & Visse, 2017, p.7). Zodoende is het wellicht mogelijk om niet alleen de ervaren
kwetsbaarheid te belichten, maar ook de betekenis van de ervaren veronderstelde kwetsbare
positie, zoals de mogelijke impact van het internaliseren van maatschappelijke verhoudingen
(kwetsbare posities) en beleidskaders (vergroten van samen- en zelfredzaamheid) (Vosman,
2018, p. 19).
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1.4 Vraagstellingen

Hoofdvraag
Wat betekent het om te leven in een veronderstelde kwetsbare positie en wat kunnen hierover
opgedane inzichten, op zorgethische wijze doordacht, bijdragen aan het beleid omtrent
samen- en zelfredzaamheid voor Burgerkracht Limburg?

Deelvragen
1. Hoe verhouden concepten en theorieën over kwetsbaarheid zich tot het beleid omtrent
zelf- en samenredzaamheid en welke kritische inzichten over kwetsbaarheid zijn
bruikbaar voor het zorgethisch analyseren van de empirische data?
2. Welke inzichten bieden de verhalen uit een single case study over wat het betekent om te
leven in een veronderstelde kwetsbare positie?
3. Wat kunnen de inzichten uit de single case study betekenen voor Burgerkracht Limburg
in het licht van het beleid van de Provincie Limburg omtrent zelf- en samenredzaamheid
bezien vanuit een sensitieve lens van kwetsbaarheid?
1.5 Doelstellingen
De doelstelling luidt als volgt: Het belichten van het ervaren leven van iemand in een
veronderstelde kwetsbare posities en deze, bezien vanuit een sensitieve lens, zorgethisch te
doordenken in het kader van de sociale agenda van de Provincie Limburg. Hierdoor wordt er
gepoogd om vanuit de taal van het beleid meer ruimte te maken voor de verhalen en de taal
van mensen in veronderstelde kwetsbare posities. Dit kan vervolgens bijdragen aan de
verbinding tussen Burgerkracht Limburg en mensen in veronderstelde kwetsbare posities.
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2. Theoretisch kader
Aan de hand van een conceptueel theoretisch onderzoek wordt de eerste deelvraag
beantwoord: hoe verhouden concepten en theorieën over kwetsbaarheid zich tot het beleid
omtrent zelf- en samenredzaamheid van de Provincie Limburg en welke kritische inzichten
over kwetsbaarheid zijn bruikbaar voor het zorgethisch analyseren van de empirische data?
Allereerst zal de sociale agenda van de Provincie Limburg nader bestudeerd worden, om
vervolgens op basis van de vooronderstellingen in dit beleid een theoretische verkenning te
starten omtrent het concept kwetsbaarheid. Door middel van het onderzoeken van andere
(zorgethische) inzichten over kwetsbaarheid wordt er op kritische wijze gekeken welke
inzichten kunnen dienen als sensitieve lens, die vervolgens kan bijdragen aan het
betekenisvol laten ‘landen’ van de empirische data tijdens de zorgethische analyse van de
empirische resultaten.

2.1 De sociale agenda
De provincie Limburg (2019) werkt met een sociale agenda om de welvaart in de provincie
en het welzijn van de Limburgers te verbeteren. Iedereen in Limburg verdient volgens de
provincie namelijk een volwaardige deelname in een veilige en prettige samenleving.
Hiervoor is het van belang dat Limburgers weerbaar en zelfredzaam zijn (p. 5). Daarom
wordt er in de sociale agenda de volgende doelstelling nagestreefd:
“Het vergroten van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van Limburgers in een
kwetsbare positie en het verbeteren van hun participatie in de samenleving.” (De Provincie
Limburg, 2019, p. 10).

Het vergroten van de zelfredzaamheid van Limburgers in een kwetsbare positie en het
aanmoedigen van meer samenredzaamheid in wijken is voortgekomen uit het reeds ingezette
landelijke discours van zorg- en welzijnsbeleid, waarin de verzorgingsstaat wordt afgebouwd
en er wordt gestreefd naar een participatiesamenleving. Daarom zal ik, alvorens de sociale
agenda van de Provincie Limburg nader bekeken wordt, eerst globaal de landelijke tendens
omtrent sociaal beleid en zelfredzaamheid schetsen.
Als er wordt gekeken naar de wijze waarop de zorg landelijk wordt georganiseerd dan is de
decentralisatie, ingevoerd door de overheid in 2015, ook voor de Provincie Limburg, een
belangrijke ontwikkeling geweest.
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Gemeenten zijn sinds de decentralisatie verantwoordelijk voor het uitvoeren van de jeugdwet,
de Wet maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet (Sociaal en Cultureel
Planbureau, 2016, p.6). Naast deze transitie is er ook ingezet op een (cultuur)transformatie als
het gaat om maatschappelijke ondersteuning: de verantwoordelijkheid voor zorg ligt niet
meer vanzelfsprekend bij de staat, maar meer bij de burger en de gemeenschap zelf (Delsen,
2016, p. 776). Een belangrijk speerpunt binnen de transformatie is het bevorderen van de
zelfredzaamheid van de burger (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2016, p.8). Om de mate van
zelfredzaamheid te bepalen wordt voornamelijk de zogenaamde Zelfredzaamheidsmatrix
gehanteerd. Dit is een meetinstrument (spindiagram) ontwikkeld voor professionals om de
zelfredzaamheid van cliënten te beoordelen (Flinterman et al., 2019). Onder zelfredzaamheid
wordt hier verstaan:
“Het realiseren van een acceptabel niveau van functioneren op de belangrijke domeinen van
het dagelijks leven, indien nodig door de juiste hulp te organiseren op het moment dat een
daling van het functioneringsniveau dreigt of plaatsvindt, die de persoon niet zelf kan
voorkomen of verhelpen” (Lauriks et al., 2017, p. 7).

Zelfredzaamheid gaat dus niet alleen letterlijk over het zelfstandig kunnen functioneren, maar
ook, wanneer zelfstandig functioneren niet mogelijk is, over het zelf organiseren van hulp
binnen het eigen netwerk of het organiseren van hulp vanuit professionals.
Deze brede definitie van zelfredzaamheid lijkt het bepalen van de mate van
zelfredzaamheid echter zeer te bemoeilijken. Uit de landelijke deelevaluatie van het Sociaal
en Cultureel Planbureau (2018) blijkt dat de meeste gemeenten zich nog niet kunnen
uitspreken over de resultaten van het bevorderen van de zelfredzaamheid. Daarbij wordt de
meetbaarheid van zelfredzaamheid door enkele gemeenten ook in twijfel getrokken (Sociaal
en Cultureel Planbureau, 2018, p. 102). Tonkens (2018) onderstreept dit: zelfredzaamheid als
begrip is dusdanig ruim geformuleerd (zelfredzaamheid is zowel zelf oplossen, het netwerk
inschakelen en professionele hulp vragen) dat het op papier altijd een positieve uitkomst kent.
Dit geeft een vertekend beeld van de daadwerkelijke praktijk (Tonkens, 2018, p.310).
Ook Limburg is onderhevig aan het landelijke discours wat betreft sociaal beleid
omtrent zorg. Echter, de Provincie Limburg (2019) maakt geen gebruik van de
zelfredzaamheidmatrix, in plaats daarvan gebruiken ze het gedachtegoed van Positieve
Gezondheid om de zelfredzaamheid van burgers te bepalen en te vergroten (p.10).
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Machteld Huber, voormalig huisarts en grondlegger van het concept Positieve Gezondheid,
introduceert het concept in 2012 in Nederland. Huber et al. (2011) reflecteren kritisch op de
huidig gebruikte definitie van gezondheid volgens de WHO, waar een compleet welbevinden
op zowel lichamelijk, mentaal en sociaal niveau het uitgangspunt is. Volgens Huber et al. is
er een andere invulling van gezondheid noodzakelijk, omdat het streven naar een compleet
welbevinden hand in hand gaat met het verder medicaliseren van de samenleving, waarin de
focus eenzijdig blijft liggen op het opsporen en verhelpen van ziekten. Daarnaast is er sprake
van een demografische verandering in de Westerse samenleving. Mensen worden steeds
ouder en ziekten die acuut verholpen kunnen worden maken door de medicalisering steeds
meer plaats voor chronische aandoeningen. Gezondheid volgens de WHO, waarin een
compleet welbevinden centraal staat, sluit volgens Huber et al. niet meer aan op bovenstaande
ontwikkelingen. Tot slot is de toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden
geen meetbare of werkbare definitie, omdat fysieke, mentale en sociale factoren overlappen
en elkaar beïnvloeden en dus moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Huber et al.
presenteren daarom een nieuw concept van gezondheid dat wel aansluit bij de huidige
ontwikkelingen in de samenleving. Gezondheid zien zij als het vermogen om je aan te passen
en de mate van het nemen van eigen regie. Het gaat dus niet zozeer meer om hetgeen er
sociaal, fysiek of mentaal aan de hand is, maar hoe hier mee om wordt gegaan. Zij
presenteren dit niet zozeer als een definitie, maar als een conceptueel kader waarbinnen de
subjectieve gezondheidsbeleving van mensen centraal komt te staan.
Mijn Positieve Gezondheid is een gespreksinstrument ontwikkeld om de eigen regie
en het aanpassingsvermogen van de burger te stimuleren. Vanuit Mijn Positieve Gezondheid
staat dus niet zozeer de objectief meetbare gezondheidssituatie centraal, maar eerder de
subjectieve gezondheidsbeleving. De ervaren gezondheid wordt besproken aan de hand van
zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven,
meedoen en het dagelijks functioneren. Aan de hand van deze zes dimensies is het mogelijk
om de mate van zelfredzaamheid te bepalen. De dimensies zijn opgebouwd uit verschillende
indicatoren die iets kunnen vertellen over het aanpassingsvermogen en de eigen regie rondom
de fysieke, mentale en sociale uitdagingen in het leven. Indicatoren bij de dimensie
meedoen zijn bijvoorbeeld: sociale contacten, serieus genomen worden, samen leuke dingen
doen, steun van anderen en erbij horen. Door in gesprek te gaan over deze verschillende
indicatoren kan er meer bewustwording ontstaan bij de cliënt over de eigen gezondheid, de
mate van eigen regie en bestaande kwetsbaarheid (Flinterman et al., 2019, p. 160-161).
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De Provincie Limburg heeft ondervonden dat de focus op de subjectieve gezondheidsbeleving
en aanpassingsvermogen goed werkt, juist omdat de krachten en mogelijkheden van de
burgers worden aangesproken in plaats van het ziek zijn en beperkingen (Provincie Limburg,
2019, p. 5). Burgerkracht Limburg geeft aan dat Positieve Gezondheid een gezamenlijke taal
biedt voor beleidsmakers, professionals én burgers (de Bok et al., 2019, p. 4). Uit onderzoek
waarin er binnen verschillende plaatsen in Nederland is gekeken naar de invulling van het
concept gezondheid van mensen in een lage sociale economische klasse en in hoeverre het
gedachtegoed van Positieve gezondheid te herkennen is, blijkt dat de indicatoren en dimensies
vanuit Positieve gezondheid inhoudelijk in grote lijnen (met uitzonderingen) overeenkomen
met de perceptie op gezondheid vanuit de deelnemers (Flinterman et al., 2019).
Er worden echter ook kanttekeningen geplaatst bij Positieve Gezondheid en de inzet
van het gedachtegoed in de praktijk. Zo stellen van Staa, Cardol & van Dam (2017) dat er
binnen Mijn Positieve Gezondheid enkel aandacht is voor het eigen vermogen tot
functioneren en dus de focus op het gedrag van iemand ten aanzien van de gezondheid. De
dimensies en bijbehorende indicatoren komen allen neer op de capaciteiten van iemand als
het gaat om aanpassing en eigen regie. Aantoonbare aandoeningen (zoals psychisch lijden
door een depressie of een fysieke aandoening zoals reuma) en de ervaren gezondheid van
mensen lijken daardoor juist buiten beschouwing te worden gelaten. Welzijn en gezondheid
vanuit Mijn Positieve Gezondheid zou dus enkel vanuit het functioneren worden benaderd.
De indicatoren en dimensies sluiten daardoor volgens Staa, Cardol & van Dam niet goed aan
op kwetsbaar zijn of verkeren in een kwetsbare positie door fysieke en psychische
aandoeningen, omgevings- en sociale factoren (p. 35). Dit kan in de praktijk leiden tot het
ontkennen van ervaringen van pijn, lijden, en uitzichtloosheid, omdat de focus vanuit Mijn
Positieve Gezondheid ligt op eigen regie en aanpassen. Ook kan het leiden tot het benaderen
van kwetsbaarheid als een individueel disfunctioneren, waardoor de nadruk te zeer wordt
gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt voor zijn gezondheid (p. 37).
Huber (2016) weerlegt deze kanttekeningen. Allereerst geeft zij aan dat er bij
Positieve Gezondheid niet gesproken wordt over functioneren en capaciteiten, maar over het
vermogen tot (abilities). Tussen het vermogen tot en het functioneren/gedrag bevindt zich
volgens Huber nog een keuzemoment (p.292). De nadruk ligt niet op het gedrag van mensen
en in hoeverre ze dus iets met dat vermogen doen of laten. Met ‘het vermogen tot’ doelt
Huber bijvoorbeeld op het vermogen van een immuunsysteem om weerstand te bieden tegen
ziektes. Daarmee focust Huber juist op de beleving van dit vermogen en in hoeverre mensen
dus controle hebben over hun situatie en hoe ze dit ervaren.
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Vanuit deze benadering lijkt er dus wel ruimte te zijn voor ervaringen van bijvoorbeeld pijn,
lijden en uitzichtloosheid. Veerkracht en het vermogen zich aan te passen krijgen daarmee
dus een andere invulling dan die van Staa, Cardol & van Dam (p.294). Huber stelt ook dat uit
de praktijk blijkt (feedback vanuit een zorginstelling voor langdurige zorg) dat cliënten zich
niet gezien voelden in de huidige cliënt-beoordelingen en dat dit juist wel het geval was
tijdens het hanteren van Mijn Positieve Gezondheid (p. 295).
Uit bovenstaande blijkt dat (zorg)concepten zoals Positieve gezondheid snel een eigen
leven gaan leiden als er enkel op theoretisch/beleidsmatig niveau een invulling aan wordt
gegeven en dat het betrekken van concrete (zorg)praktijken van belang is om een invulling te
geven aan het concept die overeenkomt met de betekenis en waarde van het concept in de
praktijk. Huber (2016) verwoordt dit treffend als: “The proof of the pudding is in the eating”.
(p.296). Dit brengt mij tot het volgende thema in de sociale agenda, waarbij een soortgelijke
beweging gaande is, namelijk: samenredzaamheid.
Samenredzaamheid
In de sociale agenda is, naast het gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid ook
aandacht voor samenredzaamheid. Vanuit de sociale agenda wordt samenredzaamheid gezien
als een externe factor die zelfredzaamheid positief of negatief kan beïnvloeden:
“Zelfredzaamheid wordt dus ook mogelijk gemaakt door de gemeenschap in de kern, buurt of
wijk waar je woont.” (Provincie Limburg, 2019, p. 24).
Onder vitale wijken worden wijken verstaan waarin mensen in eerste instantie zelf de
verantwoordelijkheid nemen om voor elkaar en de omgeving te zorgen (Provincie Limburg,
2019, p. 24-25). Wijken met een lage sociale economische status, die als kwetsbaar worden
gezien, kennen nog onvoldoende samenredzaamheid. Door deze aan te spreken op de
vitaliteit en de eigen kracht, kan er een duurzame vorm van het vergroten van de
zelfredzaamheid ontstaan: namelijk meer zelfredzaamheid door een betere
samenredzaamheid in de wijk (idem, p. 9). Door de samenredzaamheid in kwetsbare wijken
te vergroten zal de Provincie Limburg inzetten op community building, waarin de eigen
kracht en initiatieven vanuit de gemeenschap het uitgangspunt zijn. Een voorbeeld hiervan is
de Gebrookerbos-methode, waarin er minder wordt gestreefd naar een vooraf gesteld doel
maar juist wordt gekeken naar de kleine initiatieven en mogelijke samenwerking binnen de
eigen gemeenschap. Een fysieke ontmoetingsplek in de wijk is hierin volgens de Provincie
cruciaal (p. 25).
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Er zou gesteld kunnen worden dat de Provincie Limburg samenredzaamheid dus ziet als een
middel om de zelfredzaamheid van mensen in kwetsbare posities te vergroten, omdat zij dan
in de wijk meer kunnen leunen op buurtbewoners en professionele zorg dichtbij huis:

“Dit vraagt om laagdrempelige steunstructuren in wijken en dorpen, zoals
gemeenschapsaccommodaties met een welzijn- en zorgfunctie. Dit maakt het voor
Limburgers in een (toekomstige) kwetsbare positie mogelijk om langer zelfstandig thuis te
blijven wonen.” (Provincie Limburg, 2019, p. 25).
De term ‘samenredzaamheid’ lijkt aan de hand van literatuur en zoeklinks nog geen
eenduidige definitie te kennen. Zo wordt samenredzaamheid als term gebruikt in de context
van zorgpraktijken rondom ouderenzorg. Zoals in een werkboek over samenredzaamheid van
V&VN, waarin er voor verzorgenden en verpleegkundigen handvatten worden gegeven voor
het ondersteunen van de samenredzaamheid van cliënten. Onder zelfredzaamheid wordt in dit
werkboek en in vergelijkbare rapporten verstaan: “Het met elkaar redden” en
“Zelfmanagement van cliënten, hun mantelzorgers en familie”. 3
Samenredzaamheid als term komt ook (in geringe mate) voor in meer bestuurlijke en
politieke contexten. In 2014 is de betekenis van samenredzaamheid onderzocht door de
Universiteit van Tilburg in samenwerking met Platform 31, het ministerie van BZK
(Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties) en verschillende gemeenten in Nederland.
Zij hebben vooral gekeken naar de veranderende rolverdeling tussen burgers en de overheid
en daarbij met name naar welke rollen de overheid in de praktijk daadwerkelijk opneemt
(p.12). Zij zien samenredzaamheid als een soort 'zelfredzaamheid-plus', ik citeer:
“Waar mogelijk worden burgerlijke en maatschappelijke actoren op hun eigen krachten,
rollen en verantwoordelijkheden aangesproken, maar dan wel vanuit het besef dat die niet in
isolement tot bloei komen.” (Heniks & Wijdeven, 2014, p. 12).

3

V&VN (z.d). Werkboek samenredzaamheid. Aan de slag met je cliënt en zijn netwerk. Geraadpleegd op

https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/Zorgleefplan/werkboek_samenredzaamheid.pdf op 23
augustus 2020.
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Samenredzaamheid ontwikkelt zich volgens deze auteurs in sociaal-maatschappelijke
praktijken, te midden van drie partijen, de overheid (beleidsmakers), de gemeenschap
(burgers) en de markt (ondernemers) (p.136).
Aan de hand van case studies in gemeenten, die verschillende projecten omtrent
samenredzaamheid tonen (bijvoorbeeld burgerinitiatieven en sociaal-maatschappelijke
projecten), benadrukken Heniks en Wijdeven de complexe en weerbarstige praktijken die
schuilgaan achter de term samenredzaamheid. De universele richtlijnen omtrent
samenredzaamheid volgens lokale overheden, namelijk dat zij actief loslaten en zich
terugtrekken, vormen daarbij lang niet altijd een passende aanpak in het bevorderen van de
samenredzaamheid (p.135). Daarnaast is er volgens hen sprake van ‘cognitieve dissonantie’.
Het verhaal dat door lokale overheden over samenredzaamheid wordt verteld komt veelal niet
overeen met de ervaren praktijk. Wanneer de overheid wel of juist niet ‘terugtrekt’ en de
burger aan zet laat blijft onduidelijk en hier wordt niet helder over gecommuniceerd. Daarbij
worden er vooral uitvoerende taken bij de burgers zelf neergelegd, terwijl het ‘terugtrekken en
het bij de burger leggen’ van beleidsmatige taken juist niet gebeurt (2014, p.150). Heniks en
Wijdeven presenteren naar aanleiding van het onderzoek het model van ‘Loshouden en
meemaken’, waarbij lokale overheden afgestemd op het initiatief of project loslaat waar
mogelijk en vasthoudt waar nodig. Zij geven hierbij het voorbeeld van een ouder die zijn kind
leert fietsen; dat gebeurt in een soort aandachtige afstemming. Daarnaast dient de overheid
'mee te maken': empathisch betrokken zijn en waar mogelijk concrete bijdragen te leveren ten
behoeve van de betrokkenen van het project of initiatief (2014, p. 151-155).
Samenredzaamheid en ‘Cognitieve dissonantie’
De zogenoemde ‘cognitieve dissonantie’ die Heniks en Wijdeven beschrijven, waarin het
vertelde verhaal niet strookt met de ervaren praktijk wordt, als het gaat om sociaalmaatschappelijke beleidstaal, vaker opgemerkt. Zo buigt Gronemeyer (2017, p. 109-116) zich
over inclusie, een term die volgens hem niet bediscussieerd wordt: wie staat er namelijk niet
achter inclusie als mensenrecht, en is niet tegen uitsluiting van mensen of groepen in
kwetsbare posities? Volgens Gronemeyer moet er echter wel meer gepraat worden over de
invulling van inclusie. Juist in een samenleving waarin de samenhang steeds minder sterk lijkt
te worden: de kloof tussen arm en rijk, vroegtijdige eenzaamheid, onzekere werkgelegenheid
en hoe Gronemeyer het mooi noemt, 'verlaten wijken' (“verödete Nachbarschaften”)
(Gronemeyer, 2017, p.111).
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Gronemeyer waarschuwt dat inclusie in de huidige tijd door de overheid veel meer wordt
ingevuld door de beweging om mensen te includeren in de maatschappij waarin alle
levensomstandigheden gevormd en bepaald worden door het kapitalistisch systeem. Met deze
inclusie wordt er volgens Gronemeyer eerder geprobeerd om controle te hebben over
subsystemen, groepen of mensen die nog niet meedraaien in de maatschappij, zogenaamde
buitenstaanders. Hij noemt het een systeem van totale mobilisatie, waarin iedereen actief zou
moeten deelnemen op een manier die is voorgeschreven door deze (kapitalistisch gestuurde)
maatschappij.

Samenredzaamheid en maakbaarheid
Ook Tronto, hoogleraar politieke filosofie, legt onder meer een soortgelijke spanning bloot als
het gaat over de wijze waarop zorg en termen verwant aan zorg worden benaderd. Zij
beargumenteert dat de huidige neoliberale politieke koers die in de Westerse samenleving
gaande is een negatieve invloed heeft op het organiseren van een humaan zorgsysteem. Deze
invloed is allereerst op te merken als het gaat over het dominerend mensbeeld. Vanuit de
marktlogica wordt de mens volgens Tronto benaderd als autonoom en rationeel handelend
wezen, in staat tot self-mastery: het leven en geluk is maakbaar en beheersbaar. Zorg wordt
daarmee ook benaderd als een individuele verantwoordelijkheid en het hebben van een
kwetsbaarheid of zorgbehoeftes wordt daarmee vaak gezien als persoonlijk falen. Zij noemt
dit mensbeeld homines economicus. (2017, p. 28-29). Tronto gaat in tegen dit dominerend
mensbeeld en stelt dat de mens niet onafhankelijk kan leven, maar eigenlijk al vanaf de
geboorte afhankelijkheid kent. De mens leeft daarmee altijd in onderlinge afhankelijkheid van
de ander en zijn omgeving. Ook geeft Tronto aan dat ieder mensenleven een fase zal
doormaken van kwetsbaarheid; dit is onoverkomelijk. Dit maakt dat ieder mens zowel
zorgbehoeften kan hebben als zorg kan dragen voor een ander. Tronto toont hiermee aan dat
de mens niet benaderd dient te worden als homines economicus maar als een homines curans:
een wezen dat bestaat en leeft in een web van zorgende relaties.
De invloed vanuit de neoliberale koers uit zich daarnaast volgens Tronto ook in de wijze
waarop zorg gewaardeerd wordt. Zorgbehoeftes worden veelal benaderd als een
marktprobleem en het antwoord vanuit de marktlogica is het creëren van zorg als een product.
Er vindt hierdoor volgens Tronto een reductie plaats van wat zorg daadwerkelijk inhoudt. Met
als gevolg dat zorgbehoeftes niet (juist) vervuld worden. Aan de hand van een verificatie op
het huidige dominante mensbeeld omschrijft Tronto zorg veel breder, namelijk als: alles wat
mensen doen of laten om een wereld te laten bestaan waar iedereen een zo goed mogelijk
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leven kan leiden. Dit omvat de lichamelijke aanwezigheid, onze staat van zijn, onze omgeving
en alles wat de mens creëert om in de wereld te leven (2017, p. 31).
Tronto kent vijf fases aan zorg toe die recht doen aan de relationaliteit en complexiteit van
zorg en ook kunnen bijdragen aan het volledig erkennen van zorg als zowel een activiteit als
een wijze waarop zorg verleend wordt (inclusief de morele aspecten die daarachter schuilen).
De vijf fases zijn: caring about (herkennen en erkennen van zorgbehoeftes), caring for
(verantwoordelijkheid nemen voor de zorgbehoeftes), caregiving (het daadwerkelijk verlenen
van zorg), care receiving (het ontvangen van de zorg, aandacht voor de zorgontvanger) en
caring with (een systeem waarin het zorgen voor elkaar als fundament gerealiseerd is en
iedereen deel is van zowel het ontvangen als geven van zorg) (2017, p.31-32).
Bovenstaande denkers tonen als het ware een spanning tussen het vertelde verhaal van
zorgconcepten als samenredzaamheid, inclusie en zorg en hoe zorgconcepten worden
ingevuld in de praktijk en er dus daadwerkelijk wel of niet tegemoet wordt gekomen aan
zorgbehoeftes van mensen. De vraag rijst in welke mate er bij zorgconcepten als inclusie of
samenredzaamheid de intentie schuilt om ook mensen in veronderstelde kwetsbare posities te
includeren in de maatschappij (vanuit de marktlogica en het ‘maakbaarheid denken’), of dat er
juist gestreefd wordt naar het opbouwen van ‘zorgende relaties’ tussen burgers en het
stimuleren van een zorgende maatschappij (caring with)?

Limburgers in kwetsbare posities
Naast de concepten zelf- en samenredzaamheid en Positieve Gezondheid wordt er in de
sociale agenda ook gesproken over kwetsbaarheid. De Provincie Limburg (2019) richt zich
met haar beleid met name op mensen die verkeren in kwetsbare posities en nog niet kunnen
voldoen aan de zelfredzaamheid en weerbaarheid die de provincie nodig acht voor het
vergroten van welzijn en welvaart in Limburg.
Alhoewel er in de sociale agenda en aanverwante documenten geen eenduidige definitie van
kwetsbaarheid wordt gegeven, wordt er wel omschreven welke invulling ze geven aan
kwetsbaarheid en wie er als kwetsbaar wordt gezien.
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Kwetsbaarheid wordt in de sociale agenda met name in verband gebracht met het ontbreken
van voldoende zelfredzaamheid, dit blijkt onder meer uit de volgende alinea:
“We zetten hiertoe in op het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare personen.
Meedoen op de arbeidsmarkt vergroot de zelfredzaamheid van mensen, maar meedoen is niet
voor iedereen vanzelfsprekend. In Limburg staan nog steeds te veel mensen aan de kant.”
(De Provincie Limburg, 2019, p. 9).

De provincie Limburg lijkt kwetsbaarheid in de sociale agenda dus in te vullen met het
ontbreken van een bepaalde mate van zelfredzaamheid. Deze zelfredzaamheid zou
vervolgens vergroot kunnen worden door bijvoorbeeld arbeidsparticipatie. Het ‘meedoen’ in
de samenleving wordt daarmee een belangrijke factor in het bepalen van de mate van
zelfredzaamheid:
“Tegelijkertijd blijkt het niet voor alle Limburgers mogelijk om actief en ondernemend in het
leven te staan of aansluiting te houden bij de kansen en ontwikkelingen die zich voordoen.
Zelfredzaamheid en individuele ontplooiing zijn een groot goed. We willen een samenleving
bereiken waarin iedereen meedoet, ertoe doet en zoveel mogelijk de beste en vooral een
gelijke kans krijgt.” (De Provincie Limburg, 2019, p. 10).

Bezien vanuit bovenstaand stuk bestaat kwetsbaarheid volgens de provincie dus uit het (nog)
niet actief en ondernemend zijn en het nog niet ‘meedoen’ en ‘ertoe doen’. De Provincie
Limburg stelt daarbij dat er in de sociale agenda extra aandacht is voor mensen die door
specifieke omstandigheden in een kwetsbare positie verkeren. Mensen verkeren volgens de
Provincie Limburg in een kwetsbare positie als ze te maken hebben met maatschappelijke
problemen als armoede, eenzaamheid, een onveilige leefsituatie, taalachterstand of
laaggeletterdheid. Ook de nieuwkomers en hun integratie wordt genoemd als aandachtspunt
en ouderen die te maken hebben met een toegenomen mate van afhankelijkheid (meer
zorgbehoeftes) en eenzaamheid. De Provincie Limburg stelt ook dat sociale en cognitieve
achterstanden en een kwetsbare leefstijl een belangrijke rol spelen.
Tot slot vallen wijken met een lage sociaaleconomische status ook onder de noemer
kwetsbaar, omdat zij, in tegenstelling tot vitale wijken (waar bewoners zelfstandig voor
zichzelf en de omgeving zorgdragen) nog weinig zelf- en samenredzaam zijn op sociaal en
fysiek vlak.
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De bovengenoemde maatschappelijke problemen van mensen zorgen voor kwetsbaarheid en
zijn daardoor als het ware negatieve factoren die aangepakt kunnen worden, mede door
sociaal beleid. Door bovenstaande maatschappelijke problemen bij mensen in kwetsbare
posities preventief op te sporen en/of aan te pakken draagt de provincie bij aan het (kunnen)
vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers (idem, p. 9-12).
Kwetsbaarheid lijkt dus vanuit de Provincie Limburg uiteindelijk vooral betekenis te
krijgen in het licht van zelfredzaamheid, omdat kwetsbaarheid bestreden kan worden door het
vergroten van de zelfredzaamheid. Kwetsbaarheid wordt door de Provincie Limburg als het
ware tegenover zelfredzaamheid gezet: het meedoen en het ertoe doen, het voeren van eigen
regie en de mate van zelfredzaamheid bezien vanuit Mijn Positieve Gezondheid.
Als het gaat om de betekenis die er wordt gegeven aan kwetsbaarheid in de sociale agenda
van de Provincie Limburg zijn er twee vooronderstellingen die ik zal uitwerken om zo de
betekenis die de provincie aan kwetsbaarheid geeft verder te verdiepen. Een eerste
vooronderstelling in de sociale agenda gaat over de benadering van kwetsbaarheid als een
eigenschap van een subpopulatie (mensen woonachtig in een wijk met een lage sociale
economische status) en het zien van kwetsbaarheid als een eigenschap van een
sociaalmaatschappelijke of psychologische categorie, zoals armoede en eenzaamheid. In de
tweede vooronderstelling lijkt kwetsbaarheid gezien te worden in het licht van het
zogenaamde maakbaarheidsdenken.
Allereerst een verdieping rondom de eerste vooronderstelling: kwetsbaarheid benaderd als
eigenschap. Wijken waar veel mensen wonen met een lage sociale economische status
worden als kwetsbaar gezien:
“Binnen vitale gemeenschappen nemen burgers zelf de regie op het zorgen voor elkaar en
voor de omgeving. Daarnaast kent Limburg wijken die een stevige sociale en fysieke opgave
hebben, wijken met een lage sociaal-economische status.” (De Provincie Limburg, 2019, p.
9).
Ook op basis van maatschappelijke problemen zoals armoede, laaggeletterdheid of
eenzaamheid wordt er bepaald dat er sprake is van kwetsbaarheid en dus van weinig
zelfredzaamheid:
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“Nadrukkelijke aandacht is er voor Limburgers die in armoede leven, eenzaam zijn, in
onveiligheid leven, een taalachterstand hebben, laaggeletterd of digibeet zijn en voor de
integratie van nieuwe Limburgers.” (De Provincie Limburg, 2019, p. 12).
De Provincie Limburg veronderstelt hiermee dat mensen kwetsbaar zijn en een mindere mate
van zelfredzaamheid kennen wegens hun lage sociaaleconomische status of bijvoorbeeld als
gevolg van laaggeletterdheid of eenzaamheid.
Door deze vooronderstelling ontstaan er als het ware vaste criteria van kwetsbaarheid die
mensen als een soort eigenschap toebedeeld krijgen. Kwetsbaarheid wordt vanuit deze
vooronderstelling bepaald op basis van vaste sociaal-maatschappelijke of psychologische
categorieën die van ‘bovenaf’ beleidsmatig zijn vastgesteld. De betekenis van kwetsbaarheid
vanuit de geleefde ervaring van mensen zelf wordt niet meegenomen in deze analyse.
Een tweede vooronderstelling is de invulling van kwetsbaarheid als tegenpool van zelf- en
samenredzaamheid. Kwetsbaarheid kan volgens de sociale agenda verholpen worden met
meer samen- en zelfredzaamheid. De provincie legt in de sociale agenda vanuit het
gedachtegoed van Positieve Gezondheid de nadruk op de wijze waarop mensen met
uitdagingen in het leven kunnen omgaan:
“Zelfredzaamheid wordt bepaald door de mate waarin iemand presteert in de zes pijlers van
het gedachtegoed van positieve gezondheid.” (De Provincie Limburg, 2019, p. 10).

En:
“Het richt zich op de veerkracht van Limburgers om eigen regie te nemen en dus
zelfredzaam te zijn, ondanks alle uitdagingen waar iemand mee geconfronteerd kan
worden.” (De Provincie Limburg, 2019, p. 10).
Door kwetsbaarheid tegenover zelfredzaamheid te positioneren lijkt er een soort morele norm
te ontstaan. Kwetsbaarheid gaat niet zozeer over hetgeen wat iemand is overkomen of
overkomt, maar over de mate waarop iemand zich kan aanpassen, de eigen regie kan voeren
en kan functioneren: het goede kan doen. Kwetsbaarheid lijkt hierdoor iets ‘maakbaars’ te
worden, omdat het door een aanpassing in gedrag te verhelpen is.
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In de volgende paragrafen zal ik de vooronderstellingen van de Provincie Limburg over
kwetsbaarheid door de ogen van (zorgethische) denkers vanuit een ander perspectief
belichten.
2.1 Kwetsbaarheid als eigenschap
In de sociale agenda wordt kwetsbaarheid gezien als een eigenschap die hoort bij mensen in
een wijk met een lage sociale economische status. Daarnaast worden ook
sociaalmaatschappelijke omstandigheden genoemd als criteria voor kwetsbaarheid, zoals
laaggeletterdheid, armoede, onveilige leefsituaties en eenzaamheid.
In de meerderheid van (ethisch) onderzoek waarin kwetsbaarheid en de bescherming van
mensen in kwetsbare posities het onderwerp is, wordt er gecategoriseerd gekeken naar
kwetsbaarheid, zonder dat de betekenis van kwetsbaarheid in het particuliere ervaren leven
van mensen daarbij betrokken wordt, aldus Dr. F. Luna (2009), ethica en onder andere
adviseur van de World Health Organization. Zij onderstreept het belang van de herwaardering
van het concept kwetsbaarheid, zodat mensen die in een kwetsbare positie verkeren
bescherming kunnen krijgen die meer afgestemd is op hetgeen ze bescherming voor nodig
hebben. Het toekennen van kwetsbaarheid als eigenschap aan een subpopulatie noemt Luna
the metaphor of labels (p. 123). Er wordt als het ware uitgegaan van een niet-kwetsbare
autonome groep mensen, waardoor er andere groepen ‘ontstaan’ die niet voldoen aan deze
norm. Kwetsbaarheid wordt daardoor een vaste eigenschap, een label. Door het toekennen
van kwetsbaarheid als eigenschap aan subpopulaties blijven de verschillende
verschijningsvormen van kwetsbaarheid en de betekenis van deze kwetsbaarheid bij mensen
binnen deze groep ongezien. Luna presenteert daarom het concept van layers of vulnerability.
Door kwetsbaarheid te begrijpen als een relationeel en dynamisch concept is het mogelijk om
alle lagen van kwetsbaarheid die bij een mens een rol kunnen spelen te analyseren.
Kwetsbaarheid als relationeel concept gaat over het bestaan van de invloed van de
situationele context op de persoon of groep. Er dient dus gekeken te worden naar de relatie
tussen de persoon en zijn situationele context en de omstandigheden.
Waar er bijvoorbeeld gesproken wordt over ouderen als een groep die als kwetsbaar wordt
gezien door de verhoogde afhankelijkheid en eenzaamheid, kan er voor de ene persoon sprake
zijn van eenzaamheid door het ontbreken van een warm en behulpzaam netwerk. Terwijl
iemand anders uit deze veronderstelde kwetsbare groep wellicht te maken heeft met
eenzaamheid voortkomend uit armoede of psychisch lijden en daarbij mogelijk nog een
andere ‘kwetsbare laag’ in de vorm van bijvoorbeeld een lichamelijke aandoening.
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Door relationeel te kijken worden deze verschillende lagen van kwetsbaarheid bij mensen
binnen de subpopulatie aan het licht gebracht.
Daarnaast is het van belang om het concept kwetsbaarheid te benaderen als
dynamisch, in plaats van als een vaste eigenschap van een groep of persoon. Iemand is niet
zozeer kwetsbaar, maar kan te maken krijgen met kwetsbaarheid. Als de oudere in een
kwetsbare positie iemand ontmoet die zich over hem ontfermt, dan kan de kwetsbaarheid
omtrent eenzaamheid in deze laag bijvoorbeeld verdwijnen. De relatie tussen ervaren
kwetsbaarheid en de situationele context en omstandigheden spelen tegelijkertijd dus ook een
belangrijke rol in de dynamiek van kwetsbare lagen. In plaats van kwetsbaarheid als een
vaststaande norm of eigenschap toe te kennen aan een groep of persoon, dient kwetsbaarheid
gezien te worden als een laag van een specifieke context en omstandigheden die een persoon
op dat moment en op dat gebied kwetsbaar maakt (p. 128). Het uitgaan van layers of
vulnerability in plaats van the metaphor of labels als concept van kwetsbaarheid vereist dus
een meer specifieke analyse van de daadwerkelijke praktijk, waardoor kwetsbaarheid beter
begrepen kan worden vanuit de particuliere context. De sociale agenda lijkt hier, aan de hand
van het concept samenredzaamheid ook ruimte voor te maken, omdat er in het werken naar
meer samenredzaamheid wordt gekeken naar de specifieke, relationele context van mensen in
kwetsbare posities.
Bijkomend kunnen volgens Luna de huidige normen en de idealistische ideeën over
de mens blootgelegd worden door kwetsbaarheid te benaderen als layers of vulnerability.
Waar kwetsbaarheid veelal wordt gepositioneerd tegenover autonomie en de idealen omtrent
zelfredzaamheid en eigen regie bijvoorbeeld uitgaan van de mens als rationeel en autonoom
handelend wezen, blijven thema’s zoals wederzijdse afhankelijkheid en machtsverhoudingen
vaak onderbelicht (p. 133). Net als Tronto geeft Luna hier ook alternatief voor kwetsbaarheid
gezien vanuit het ‘maakbaarheidsdenken’ (streven naar self-mastery). Hiermee doen beide
denkers een voorzet voor de tweede vooronderstelling omtrent kwetsbaarheid die ik zal
belichten.
2.3 Kwetsbaarheid in het licht van maakbaarheidsdenken
Kwetsbaarheid lijkt, vooral in combinatie met de doelstelling ‘het vergroten van de
zelfredzaamheid’ te veronderstellen dat kwetsbaarheid gaat over interne tekorten van de
burger zelf die aangevuld dienen te worden. Dit is in meer toonaangevend sociaal beleid
rondom de decentralisatie gaande.
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Hiermee wordt de kwetsbare burger als het ware tegenover de autonome burger gezet, die
wel vanuit eigen kracht kan leven (van Doorn & Keinemans, 2013).
Zoals eerder benoemd plaatst Baart (2013) een kanttekening bij de versimpelde wijze
waarop kwetsbaarheid in toonaangevende beleidskaders wordt ingevuld.
In de vorige paragraaf beschreef ik hoe Luna, door een andere invulling te geven aan het
concept kwetsbaarheid, een analyse mogelijk maakt waarin de situatie van de groep/persoon
die als kwetsbaar wordt gezien nader bestudeert kan worden. In tegenstelling tot Luna
probeert Baart aan de hand van het bestuderen van geleefde ervaringen van kwetsbaarheid in
de praktijk een taal te ontwikkelingen die het mogelijk maakt om daadwerkelijk te kunnen
vertellen wat er door kwetsbaarheid voor iemand op het spel kan staan:
“Het vertoog van de volwaardige participatie als burger van de zelfredzaamheid, eigen
regie, veerkracht en zeggenschap van de patiënt als klant en van de zorg als weldadigheid,
onttrekt een bittere waarheid aan het oog. In deze vertogen wordt niets substantieels gezegd
over de kwetsbaarheid, het lijden, de (doods)angst, de uitzichtloosheid en het onvrijwillig
uitgeleverd zijn aan een vaak noodlottige aandoening of een onstuitbaar verval” (Baart,
2013, p. 21).

Er wordt volgens Baart (2013) wel veel geschreven over kwetsbaarheid in sociaal beleid,
maar wat deze kwetsbaarheid daadwerkelijk betekent voor mensen blijft onderbelicht en
wordt in veel toonaangevende beleidsstukken (bijvoorbeeld de visienota van Movisie en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de handreiking van cliëntenorganisaties in het
kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning) als concept niet verder uitgewerkt.
Daarbij valt het Baart op dat kwetsbaarheid in sociaal beleid veelal wordt afgeschilderd als
een onwaarde, iets dat opgelost moet worden, bijvoorbeeld met meer zelfredzaamheid of
eigen regie (p. 25). En dat deze kwetsbaarheid voornamelijk geldt voor bepaalde groepen of
wijken (idem, p. 26). In De zorgval poogt hij daarom een rijker beeld te schetsen van
kwetsbaarheid, door te onderzoeken wat kwetsbaarheid daadwerkelijk voor mensen kan
betekenen en welke verschijningsvormen deze kwetsbaarheid kent.
Dit doet hij aan de hand van het reflecteren op documentaires en films over mensen die
verkeren in kwetsbare posities. Hiermee ontwikkelt Baart als het ware een nieuwe taal voor
het fenomeen kwetsbaarheid, met als doel om juist de geleefde ervaringen van kwetsbaarheid
meer erkenning te kunnen geven in de ontwikkeling en uitvoering van sociaal beleid.
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Uit de analyse komt naar voren dat kwetsbaarheid vele gezichten en verschijningsvormen
kent. Wat kwetsbaarheid inhoudt en betekent voor iemand staat niet vast. Hieruit concludeert
Baart dat de waarde van kwetsbaarheid veelal pas begrepen kan worden als er dichtbij, in de
context, met een open blik wordt gekeken (2013, p. 39).
Om kwetsbaarheid van ‘binnenuit’ te begrijpen en met een open blik te kijken is het volgens
Baart van belang om aandacht te hebben voor twee mechanismen: Het mechanisme van
anders-zijn en het mechanisme van kwetsbaar worden gemaakt. Het anders-zijn, bijvoorbeeld
door het niet mee kunnen komen met het discours in de huidige samenleving, wordt veelal
(goed bedoeld) geprobeerd te verdrijven of op te lossen. Zodat iemand weer aan de norm kan
voldoen (vaak de norm van meedoen in de samenleving). Dit mechanisme houdt nauw
verband met het mechanisme van kwetsbaar gemaakt worden. Dit wordt ook wel precariteit
genoemd, onder andere door Lorey (2011). Kwetsbaarheid dient volgens haar niet enkel
gezien te worden als een individueel probleem. Het betreft de hele politieke,
maatschappelijke en persoonlijke context van de burger die hem in een kwetsbare positie kan
doen laten verkeren, aldus Lorey. Zij doordenkt op kritische wijze verschillende vormen
precariteit, de onderlinge samenhang en wat de sociaal-maatschappelijke en politieke impact
kan zijn van het benaderen van kwetsbaarheid als een individueel probleem, zonder hierbij
het ‘kwetsbaar worden gemaakt’ (precariteit) mee te nemen.
Baart illustreert dat er bijvoorbeeld sprake is van kwetsbaar gemaakt worden bij
bepaald politiek ingrijpen (zoals de decentralisatie en de bezuinigingen op individuele zorg)
en de daarbij behorende ideologische verwachtingen (zoals eigen regie en zelfredzaamheid).
De kritiek van Baart gaat niet zozeer uit naar bijvoorbeeld het vergroten van de
zelfredzaamheid, maar wel naar de beweging waarin alle vormen die buiten deze idealen
vallen (het anders-zijn) geen ruimte krijgen om begrepen te worden. De taal van wat
kwetsbaarheid voor mensen daadwerkelijk inhoudt blijft veelal ongehoord en wordt
verdrongen door de taal van het huidige discours.
Gronemeyer en Jurk (2019) noemen deze taal van het huidige discours een plastic
taal, die ver is doorgedrongen in zorgorganisaties, het onderwijs en zelfs binnenshuis. Het is
een steeds abstracter en kouder wordende voertaal waarin concepten top-down worden
bedacht, betekenis krijgen en vervolgens geldende idealen en normen worden in de
samenleving. De taal van het ervaren leven van mensen zelf krijgt hierdoor weinig kans om
gehoord te worden. Vandaar de term ‘plastic’: het leven kent namelijk veel weerbarstigere
verschijningsvormen, die in deze nieuwe taal niet belicht worden. De plastic taal is daarmee
volgens Gronemeyer en Jurk een proces van wederzijdse vervreemding (p. 10-11).
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Daarmee gaat de samenleving van een poging tot wederzijdse ontmoeting, of zoals Baart het
beschrijft: een hermeneutische welwillendheid naar de kwetsbaarheid (2013, p. 46), naar een
poging om te voldoen aan deze plastic taal.
De versimpeling van het concept kwetsbaarheid en de plastic taal van normen en
idealen over bijvoorbeeld zelf- en samenredzaamheid leiden tot situaties waarin mensen niet
de zorg ontvangen die ze daadwerkelijk nodig hebben. Zorgbehoeftes kunnen namelijk niet
zorgvuldig worden afgestemd en dit kan zelfs resulteren in het juist toevoegen van leed aan
de situatie van mensen die in een veronderstelde kwetsbare positie verkeren. Juist door ruimte
te maken voor het anders-zijn, voor een brede invulling van het concept kwetsbaarheid, is
ontferming over mensen in kwetsbare posities en een afstemming op zorgbehoeftes mogelijk
(Baart, 2013, p. 44-49).
2.4 Een korte recapitulatie en kritische blik
Aan de hand van twee vooronderstellingen over kwetsbaarheid die vanuit de sociale agenda
van de Provincie Limburg naar voren zijn gekomen heb ik een alternatieve conceptuele
verkenning van kwetsbaarheid van Luna en Baart verder uitgewerkt. Voordat er toegewerkt
kan worden naar het vormgeven van een sensitieve lens om de betekenis van kwetsbaarheid
in de praktijk te kunnen onderzoeken, zal ik ook de wijze waarop Luna en Baart invulling
geven aan het concept kwetsbaarheid vanuit kritisch oogpunt belichten. Zodoende kunnen er
inzichten bijkomen die van belang zijn om mee te nemen in het vormgeven van de sensitieve
lens.
Lange, Rogers & Dodds (2013) reflecteren op het concept van Luna in het licht van de
ethische verantwoordelijkheden in wetenschappelijk onderzoek voor het beschermen van
(kwetsbare) deelnemers. Ondanks dat het concept van layers of vulnerability de complexiteit
van kwetsbaarheid in persoonlijke situaties goed in beeld kan brengen, zal er geen vaststaand
eenduidig beeld van kwetsbaarheid geschetst kunnen worden, stellen Lange, Rogers &
Dodds. Hierdoor kunnen er aan de hand van een analyse op basis van layers of vulnerability
ook geen eenduidige richtlijnen worden uitgezet voor (ethische) verantwoordelijkheden om
zorg te dragen voor mensen in kwetsbare posities (p. 335). Door kwetsbaarheid te benaderen
als dynamisch en relationeel blijft het antwoord op de vragen wat de verantwoordelijkheden
zijn en wie deze moeten dragen als het gaat om het werken met mensen in mogelijke
kwetsbare positie dus uit.
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Als het gaat om de werkbaarheid van de invulling van het concept kwetsbaarheid kan er de
kritische vraag worden gesteld of het concept van layers of vulnerability van Luna (2009)
voldoende handvatten biedt om beleid omtrent mensen die in kwetsbare posities verkeren te
ontwikkelen en uit te voeren.
In tegenstelling tot de theorie van Luna geeft Baart wel richtlijnen om antwoord te
geven op de vraag hoe er op kwetsbaarheid gereageerd kan worden en hoe zorg dus ook
concreet georganiseerd kan worden. Dit doet hij aan de hand van de presentietheorie. De
handvatten die Baart presenteert zijn niet enkel bedoeld voor de uitvoeringspraktijk
(professionele en informele zorg), maar kunnen ook toegepast worden op institutioneel en
politiek (beleidsmatig) niveau. Een noodzakelijk element binnen de presentietheorie en het
zorgzaam reageren op kwetsbaarheid is bijvoorbeeld compassie (Baart, 2013). Compassie als
basis kan ervoor zorgen dat er aandacht is voor de ervaren kwetsbaarheid bij mensen en dat er
dus ook ruimte is om echt te luisteren, te kijken en te zien wat er nodig is om iemand te
ondersteunen. Hierin komt ook het begrip relationaliteit naar voren, dat ook een centrale
plaats heeft binnen de presentietheorie. Door een relatie aan te gaan en de moeite te nemen
om iemand te leren kennen, echt te begrijpen wie de ander is en wat er op het spel staat voor
de ander, kan het aansluiten bij de ander en het afstemmen van zorg goed verantwoord
worden. De handvatten van Baart geven in zekere zin dus wel, vanuit vaste waarden,
antwoord op de vragen over verantwoordelijkheid en georganiseerde zorg omtrent
kwetsbaarheid (2013, p. 56-57).
Vanuit zorgethiek bezien is het juist goed dat universele antwoorden vanuit vaste
waarden of principes uitblijven. Dit betekent niet dat er geen antwoorden mogelijk zijn,
echter zijn deze wel contextueel ingebed in praktijken en nooit definitief of universeel
geldend. Een denker die dit kritisch inzicht filosofisch heeft verwoord en onderbouwd is
Walker (2007). Ze pleit voor het radicaal centraal stellen van het alledaagse leven van
mensen in de ethiek. Ze geeft aan dat moral theory (top-down) niet het uitgangspunt dient te
zijn voor ethiek (wat is het juiste om te doen?), maar juist moral understanding: informatie
toont zich vanuit praktijken in het alledaagse leven. Kwetsbaarheid bijvoorbeeld, bezien als
een universeel principe, heeft volgens Walker als abstract concept geen waarde, omdat deze
kwetsbaarheid bestaat in een praktijk, binnen menselijke relaties, ervaringen en
verantwoordelijkheden.
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Voor de vraag wat het moreel juiste is om te doen, bijvoorbeeld hoe zorg te dragen voor
mensen in kwetsbare posities, presenteert Walker het expressive-collaborational model. Zij
zet dit af tegen het theoretical-juridical model, waarbij, kort beschreven, universele
theoretische principes leidend zijn voor universele antwoorden.
Het expressive-collaborational model gaat juist uit van praktijken van
verantwoordelijkheden: wie draagt in deze particuliere situatie verantwoordelijkheid voor wie
en van wie wordt wat verwacht? De wijze waarop deze verantwoordelijkheden aan het licht
komen vertelt veel over de identiteiten, relaties en waarden van betrokkenen. Dit gebeurt aan
de hand van interpersonal understandings, de verantwoordelijkheden worden onderzocht
door alle betrokkenen in de situatie hier betekenis aan te laten geven (2007, p. 16-17). Het
juist uitblijven van universele antwoorden maakt het volgens Walker mogelijk om mensen en
hun ervaren leven zelf een stem te geven en deze vaak ‘hidden knowledge’ te verkrijgen om
zodoende te kijken wat het juiste is om te doen.
Een tweede kritische vraag die nog gesteld moet worden is in hoeverre de
eerdergenoemde plastic taal al is geworteld in het doen en laten van professionele en
informele zorggevers, beleidsmakers en misschien wel gewoon mensen in het algemeen. Als
deze plastic taal (onbewust) deel is geworden van ons dagdagelijkse vocabulaire, hoe is het
dan mogelijk om deze te onderscheiden van het daadwerkelijke ervaren leven van mensen in
veronderstelde kwetsbare posities? En hoe is de invloed van deze plastic taal op
kwetsbaarheid dan nog te onderscheiden?
Vosman (2018) problematiseert ook het internaliseren van maatschappelijke
verhoudingen en beleidskaders bij burgers: hij onderstreept de moeilijkheid van het kijken
(ook binnen onderzoek) naar het ervaren leven van mensen zelf, zonder hierbij dit ervaren
leven te voorzien van kaders, categorieën of psychologisme. Vosman buigt zich over dit
vraagstuk door het fenomeen overleven als levensvorm conceptueel te analyseren. Kijken
vanuit Overleven als levensvorm maakt het volgens Vosman (2018) mogelijk om het ervaren
leven van mensen zelf te zien.
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Deze blik naar het ervaren leven zelf is volgens Vosman zeer van belang om de impact op te
kunnen merken die ‘een blik van het beleid’ op mensen in een veronderstelde kwetsbare
positie kan hebben:
“Met de eerste blik ziet de onderzoeker het ‘overleven’, evenwel tegelijk de annexe vorm,
bijvoorbeeld wat er gebeurt via de neoliberale blik die is gericht op het internaliseren van
gewenste toestanden. Men ziet dan resilience, veerkracht of coping, psychologische
categorieën dus, die overigens vaak vér voorbij hun eigenlijke recht van spreken een politieke,
beleidsmatige inzet krijgen” (Vosman, 2018, p. 19).

Keinemans (2020) gebruikt het denkkader van Vosman in haar onderzoeken omdat deze
manier van kijken recht doet aan de betekenis van het dagelijks leven van mensen in
veronderstelde kwetsbare posities. Juist omdat er stil wordt gestaan bij de bestaansconditie
van mensen in plaats van de sociale problemen. De manier van kijken heeft volgens
Keinemans oog voor het dagelijkse vaak onzichtbare geploeter in het samen leven van
mensen, juist omdat er niet vanuit idealen of plastic taal gekeken wordt (p. 28).
Overleven als levensvorm kan vanuit de context van dit onderzoek gezien worden als
een kritisch inzicht dat helpend kan zijn bij het opstellen van een sensitieve lens voor
kwetsbaarheid. Deze manier van kijken biedt de mogelijkheid om de zogenaamde plastic taal
en het maakbaarheidsdenken in de eerdere vooronderstellingen te ‘omzeilen’. Juist omdat het
mogelijk is om via de blik van overleven als levensvorm het ervaren leven van mensen in een
veronderstelde kwetsbare positie te zien, zonder dat politieke en sociale categorieën al deel
uit maken van de observatie. Dit maakt het mogelijk om te onderzoeken wat het betekent om
te leven in een veronderstelde kwetsbare positie en wat de mogelijke impact is van
geïnternaliseerde maatschappelijke verhoudingen en beleidskaders (zoals zelf- en
samenredzaamheid).
Om grip te krijgen op overleven als levensvorm zal ik in de volgende paragraaf verder ingaan
op het gedachtegoed van Vosman.
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2.5 Overleven als levensvorm
Om het kijken vanuit de blikrichting van het ervaren leven te ondersteunen nodigt Vosman uit
om te kijken vanuit de idee van overleven als een levensvorm. Het kijken naar burgers vanuit
overleven als levensvorm resulteert in een blik waarbij maatschappelijke verhoudingen en
morele normen even achterwege worden gelaten en de geleefde ervaring van de burger zelf
gezien kan worden.
Overleven als levensvorm ziet Vosman als een praktijk van overleven, waarbij het gaat om
hoe de zwaarte in het leven eruit kan zien en hoe deze door overlevers in het dagdagelijkse
wordt ervaren. Het is de praktijk van dat wat overlevers in tijd en ruimte daadwerkelijk doen
en laten in het dagelijks leven (p. 31). Vervolgens is het ook mogelijk om de wisselwerking te
zien tussen het overleven als levensvorm zelf en het internaliseren van maatschappelijke
verhoudingen en beleidskaders, en wat dit teweeg kan brengen bij de burger die aan het
overleven is (p.19).
Onder overlevers verstaat Vosman (2018) burgers die onder ingrijpende omstandigheden
hebben geleefd of leven en daarbij gebukt gaan onder nadelige invloeden vanuit een systeem.
Hij spreekt van burgers die ‘door kunnen doen’, waarin ze zowel de zwaarte van het leven
verdragen en uithouden als ook dat blijven doen wat nodig is om door te gaan (p.11).
Vosman ziet overlevers niet enkel terug in culturele klasse die vaker in precaire situaties
leven en veelal worden gezien als kwetsbaar. Overlevers zijn in zijn ogen ook mensen die wel
volledig meedraaien in de huidige samenleving waarin zelfredzaamheid, eigen regie en
veerkracht sleutels zijn tot succesvol leven. Ook zij, aldus Vosman, treffen vroeg of laat de
zwaarte van het leven als iets, ondanks veerkracht en zelfredzaamheid, niet lukt of anders
loopt dan verwacht (p. 14). Toch lijkt Vosman de nadruk te leggen op de culturele klasse die,
door veronderstelde kwetsbaarheid en het verkeren in precaire posities veelal vaker
onderhevig is aan een koude blik van de hogere culturele klasse: een blik van niet voldoen
aan de norm van het goede leven en dus vaak onderwerp zijn van sociaal beleid (p. 45-50).
Om het concept van overleven als levensvorm te verduidelijken beschrijft Vosman
vier spanningsbogen. Binnen elke spanningsboog bevindt zich de ruimte waartussen het
overleven plaatsvindt. Het kijken naar deze spanningen kan helpen om vanuit de blik van
overleven als levensvorm te kijken (idem, p. 33-45). De spanningsbogen heb ik in
onderstaande afbeelding uitgewerkt:
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Afbeelding 1. Spanningsbogen waarbinnen het overleven zich afspeelt

2.6 Een sensitieve lens voor kwetsbaarheid
In de wetenschappelijke aanleiding beschrijf ik dat het empirisch onderzoek van zorgethiek
veelal streeft om inzichten te verkrijgen vanuit een drietal categorieën, namelijk geleefde
ervaringen, relationele praktijken en de wijze waarop de samenleving geordend is. Ook uit het
theoretisch kader blijkt dat telkens een of meerdere van bovengenoemde categorieën het
uitgangspunt is in de kritische inzichten. De sensitieve lens van kwetsbaarheid heb ik daarom
ook opgebouwd uit verschillende kritische inzichten die allen een van de drie categorieën
vertegenwoordigen, om zodoende zowel vanuit de geleefde ervaring, relationele praktijken en
de ordening van de samenleving te kunnen kijken naar kwetsbaarheid.
Het kritisch inzicht van Vosman, Overleven als levensvorm, biedt de mogelijkheid om de
betekenis van ervaringen van veronderstelde kwetsbaarheid te onthullen, omdat de
spanningsbogen aanzetten om naar het ervaren, voelende bestaan van iemand te kijken. Bij het
concept layers of vulnerability van Luna ligt de focus op relationele praktijken: het in kaart
brengen van de kwetsbaarheid bezien vanuit het brede dynamische verhaal (inclusief
verbanden tussen de context, relaties en omstandigheden). Tot slot bezien Baart en Tronto
kwetsbaarheid vanuit een politiek ethisch perspectief.
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Baart doet dit door de kritische inzichten van het anders-zijn en precariteit mee te nemen in
zijn beschouwing en Tronto door vanuit haar perspectief op de mens en zorg naar de ordening
van de samenleving te kijken.
In onderstaande afbeelding zijn de kritische inzichten van Luna, Vosman, Baart en Tronto als
het ware in een driehoeksverhouding weergegeven, waarbij er een dialectische beweging
tussen deze drie kan plaatsvinden tijdens het kijken naar de ervaren veronderstelde kwetsbare
positie.

Afbeelding 2: Sensitieve lens ervaren (veronderstelde) kwetsbaarheid

2.7 Conclusie
In dit theoretisch kader is er nader ingegaan op de sociale agenda van de Provincie Limburg,
waarin het vergroten van zelf- en samenredzaamheid van Limburgers in kwetsbare posities
centraal staat. Aan de hand van het bestuderen van de sociale agenda zijn er twee
vooronderstellingen belicht en deze zijn aan de hand van (zorgethische) denkers nader
bestudeerd. Kwetsbaarheid lijkt vanuit de sociale agenda benaderd te worden als een vaste
eigenschap van een subgroep of persoon en daarnaast lijkt kwetsbaarheid te worden
gewaardeerd in het licht van het zogenaamde maakbaarheidsdenken, wat al diepgeworteld
lijkt te zijn in onze georganiseerde zorg. Dit kan resulteren in het gereduceerd en eenzijdig
kijken naar kwetsbaarheid en dus ook naar zelf- en samenredzaamheid.
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Aan de hand van alternatieve kritische inzichten omtrent kwetsbaarheid is er een sensitieve
lens ontwikkeld die het mogelijk maakt om naar de betekenis van kwetsbaarheid te kijken
vanuit het ervaren leven van mensen in veronderstelde kwetsbare posities. De concepten
overleven als levensvorm (Vosman), layers of vulnerability (Luna), anders-zijn en kwetsbaar
worden gemaakt (Baart) en homines curans (Tronto) vormen de basis van de sensitieve lens
om het ervaren leven van mensen in veronderstelde kwetsbare posities te kunnen belichten,
waarbij er aandacht is voor de impact van de blik van het beleid, idealen en geïnternaliseerde
sociaal-maatschappelijke categorieën.

Tweede intermezzo: van ‘op papier’ naar ‘ontmoeten’

Het is mijn tweede dag als vrijwilliger bij Caritas045, een burgerinitiatief opgericht om mensen die
leven in armoede te ondersteunen. Ik ontvang een telefoontje van een gezin, ze hadden voor 4 personen
maaltijden besteld maar er is iets misgegaan. Ik vraag haar of ze voor vanavond een alternatief heeft,
een gesloten vraag waarbij ik onbewust dacht dat dat wel zo zou zijn. Toen ze nee antwoordde bleef het

even stil… Het kwam hard bij me binnen en het idee dat deze mevrouw met haar gezin deze avond
misschien wel honger zou hebben trok ik slecht. Driekwartier later stond ik voor haar huis, met een zak
vol boodschappen. Ze vertelde wat over haar situatie en ik luisterde. Ik aaide de kat die naar buiten
kwam lopen en vertrok even later weer.

Ik ben nu ongeveer 4 maanden bezig met het onderzoek. Op papier. Vandaag ondervond ik aan den lijve
hoe het leven zich kan ontvouwen voor mensen. Ik denk dat het goed is om uit mijn eigen bubbel van
school en theorie stap en mezelf openstel om andere mensen te ontmoeten. Tegelijkertijd vind ik het
lastig om de stap te zetten naar het introduceren van mijn onderzoek bij mensen, en ze te vragen om na
te denken over eventueel meedoen. Ik kan de juiste woorden nog niet vinden en ik besef me heel goed dat
de taal die ik in mijn onderzoeksvoorstel spreek misschien wel onverstaanbaar is, of in ieder geval niet
te volgen of (nog wel belangrijker) (nog) niet van belang in het dagelijkse leven van mensen.

39

3. Onderzoeksmethode
Het betreft een zorgethisch onderzoek vanuit de Utrechtse zorgethiek, waarin empirisch
onderzoek en conceptueel onderzoek met elkaar worden verbonden. Door empirisch
onderzoek kan er rijke kennis uit de alledaagse praktijk vergaard worden. Deze alledaagse
praktijk is het startpunt in de Utrechtse zorgethiek: niet theorie, maar (zorg)praktijken zijn de
vindplaats van normativiteit. De Utrechtse zorgethiek werkt met kritische inzichten:
concepten die gebruikt kunnen worden om hetgeen zich voordoet in de praktijk met een
sensitieve lens te analyseren.
Deze kritische inzichten komen voort uit een breed concept van zorg, namelijk zorg als
sociale en politieke praktijken, waarin mensen zowel verbonden zijn met zichzelf en anderen
als met hun omgeving. Dit brede concept van zorg is gebaseerd op verscheidene vormen van
empirisch onderzoek en de kennis die zorgethiek in de afgelopen 30 jaar als interdisciplinary
field of inquiry heeft opgebouwd (Leget, van Nistelrooij & Visse, 2017).
3.1 Onderzoeksbenadering en methode
Er is gekozen om narratief onderzoek in te zetten als onderzoeksbenadering en als
onderzoeksmethode. De narratieve benadering bestudeert de wijze waarop mensen het leven
ervaren en betekenis geven aan ervaringen. Het eigene aan de mens is om betekenis te geven
aan deze ervaringen door ze te structureren in verhalen (Moen, 2006, p. 56). De narratieve
benadering is gericht op ervaringen van het individu, context gebonden. Juist door de
aandacht voor het ‘kleine verhaal’ kan er een ‘groter verhaal’ verhelderd worden (Visse,
2014, p. 18).
Als methode is de hermeneutische narratieve analyse gehanteerd. Onderzoek
gebaseerd op hermeneutiek betekent dat gebeurtenissen geen op zichzelf staande vaste
waarheid kennen, maar pas betekenis krijgen als ze worden ervaren in mensenlevens. Door
het vertellen van verhalen, in dialoog tussen de participant en onderzoeker, kan een (nieuwe
of tijdelijke) betekenis van het ervaren leven van de participant onder woorden gebracht
worden (Visse, 2014, p. 19). Aangezien er gekeken is naar de vraag wat het betekent voor
mensen om te leven in een veronderstelde kwetsbare positie, is het van belang dat het proces
van data-verzameling zo min mogelijk gestuurd zou worden, zodat de stem van de participant
zelf zou worden gehoord.
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Waar bijvoorbeeld binnen de fenomenologie veelal gericht gekeken wordt naar een fenomeen
(Creswell & Poth, 2018, p.76), is binnen narratief onderzoek het verhaal zelf het fenomeen
(idem, p.70), waardoor geheel openblijft wat er, door wie verteld kan worden. Daarnaast
blijkt uit de probleemstelling dat het van belang is om een laagdrempelige
onderzoeksmethode te hanteren. Gezien de natuurlijke wijze waarop mensen veelal in
verhaalvorm hun ervaringen structureren leek narratief onderzoek een geschikte optie (Visse,
2014, p. 18).
Aan de hand van een single case study design zijn de verhalen omtrent de ervaren
kwetsbaarheid en de betekenis van het leven in een veronderstelde kwetsbare positie
verzameld. Het betreft een ‘intrinsic case study’, waarbij de focus ligt op de case study zelf,
omdat de casus een unieke situatie is en eigen verhalen bij zich draagt (Creswell & Poth,
2018, p.100). Ik laat me daarbij leiden door de benadering van Naturalistic Case Study,
omdat deze goed aansluit bij de noodzaak in dit onderzoek om ruimte te maken voor de taal
van het ervaren leven van mensen zelf. Ik citeer Abma en Stake (2014):
“We think memorializing lives is an important strength of naturalistic case study in a world
that has trouble remembering people. We believe that these studies help to humanize the
sciences and form an antidote to trends toward rationalization and modernization.” (p. 1157).

De Naturalistic Case Study gaat evenals narratief onderzoek uit van een hermeneutische
benadering en heeft het doel om de unieke ervaringen van het individu te begrijpen in zijn
particuliere context (Abma & Stake, 2014, p.1150). De mens wordt daarbij benaderd als een
interactief wezen, dat, ingebed in sociale werelden, betekenis geeft aan ervaringen. De
lichamelijkheid en emotionaliteit van mensen wordt hierin ook nadrukkelijk meegenomen. De
case kan dan ook niet los van de context begrepen worden, maar ligt als het ware ingebed in
de particuliere situatie (idem, p. 1157). De eigen taal van de deelnemer kan daarbij in een
single case study goed gewaarborgd worden, omdat deze zoveel mogelijk plaatsvindt in de
leefwereld van de deelnemer zelf. De dataverzameling vindt bij voorkeur plaats door
observaties en informele gesprekken tussen de deelnemer en onderzoeker, zonder dat deze
gestuurd worden door onderzoeksinstrumenten (zoals interviews) (idem, p. 1153).
Ook andersom kan een single case study versterkt worden door narratieve analyse, een
verhaal is namelijk een goed medium om de context te belichten, evenals
karakteromschrijvingen, mogelijke complexiteit en ambiguïteit.
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Door chronologie in een verhaal is het daarnaast voor de lezer makkelijker om hetgeen verteld
wordt te ervaren (Abma & Stake, 2014, p.1152).
Er is daarnaast gekozen voor een single case zodat de onderzoeker zich (gezien de
kleine omvang van het afstudeeronderzoek) volledig heeft kunnen focussen op de betekenis
van de ervaringen van deze ene specifieke case (idem, p. 1157). De relatie tussen de
onderzoeker en deelnemer en de empathie die hieruit zijn voortgekomen staat centraal als het
gaat om de dataverzameling. Finlay (2009) beschrijft empathie als het intersubjectieve en
belichaamde proces waarin er wordt geprobeerd om ruimte te scheppen waarin de ander zich
kan laten zien (p. 289).
Omdat er altijd een impact is van de onderzoeker op de deelnemer en andersom is het
belangrijk voor de onderzoeker om tijdens het proces te reflecteren op deze relatie. Finlay
(2009) noemt dit reflexive embodied empathy (p. 290). Er zijn drie stappen van belang om
deze reflexive embodied empathy te integreren als onderzoeker, zodat de ander zich niet alleen
aan jou kan tonen maar zich ook door jou als onderzoeker heen (through) kan tonen.
De eerste stap is een bewustzijn van de eigen lichamelijke ervaringen: om lichamelijke
gewaarwordingen bij de ander te herkennen dient de onderzoeker bewust te zijn van eigen,
soortgelijke lichamelijke ervaringen. De tweede stap is om hetgeen de ander ervaart zelf voor
te stellen en daarbij na te gaan welke gewaarwordingen je als onderzoeker beleeft in je eigen
lichaam. De derde stap is het opgaan in de ervaringen van de ander en, los van jezelf, gewaar
kunnen worden wat de ander ervaart (p.279-285).
3.2 Casusdefinitie, onderzoekseenheid en data-verzameling
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in Limburg. Er is contact gezocht met mensen die zich
in een veronderstelde kwetsbare positie bevinden en dus onderhevig zijn aan het beleid van
de sociale agenda van de Provincie Limburg omtrent zelf- en samenredzaamheid. Het criteria
om mee te doen komt overeen met hetgeen de Provincie Limburg (2019) in grote lijnen
verstaat onder kwetsbare posities, namelijk mensen die door omstandigheden niet (kunnen)
meedoen (werken, betaald of vrijwillig) in de samenleving.
Het streven was om in contact te komen met iemand die zich in deze situatie herkent
en zijn of haar persoonlijke verhalen wil delen om zodoende samen met mij het empirische
gedeelte van het onderzoek verder vorm te geven. In eerste instantie zou de onderzoeker zich
een maand ‘onderdompelen’ in een wijk, om zo laagdrempelig contact te leggen met
toekomstige participanten vanuit het gedachtegoed van de presentietheorie. Gezien de
huidige corona-maatregelen was het niet mogelijk om bovenstaand plan uit te voeren.
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Er is daarom gestart met een oriëntatieperiode waarin er allereerst vrijwilligerswerk is
verricht bij burgerinitiatieven zoals Heerlen Against Corona en Caritas045, met als doel om
uit mijn eigen ‘bubbel’ in een ‘andere’ te treden en mensen te ontmoeten. Daarnaast is er
gebruik gemaakt van snowball sampling oftewel de chain-method. Deze methode kan worden
ingezet als er wordt verwacht dat toekomstige participanten moeilijk te bereiken zijn. Gezien
de veronderstelde kwetsbare positie, waarin bijvoorbeeld eenzaamheid of laaggeletterdheid
een rol speelt in het proces van contactlegging, kan de chain-method ondersteuning bieden
(Naderifar, Goli, & Ghaljaie, 2017, p. 2). Om dit proces in gang te zetten is er gebruik
gemaakt van het eigen netwerk van de onderzoeker en het netwerk van Burgerkracht
Limburg. De informatie over het onderzoek is zowel schriftelijk als met behulp van een video
verspreid.

Er zijn en aantal ontmoetingen geweest (waaronder digitale ontmoetingen) en vanuit daar is
het eerste gesprek ontstaan met een deelnemer. Uit een eerste analyse van het gesprek bleek
dat de verhalen van de deelnemer aansloten bij de criteria van het onderzoek en zodoende heb
ik met deze deelnemer samen het onderzoeksproces verder doorlopen.
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Derde intermezzo: Ja, een co-onderzoeker!
Het is vrijdagmiddag 14.00 en de zon schijnt. Het is al redelijk druk op het terras van het café waar
we hebben afgesproken. Het is een fijne gewoonte, hier afspreken. Ik heb het idee dat hij zich hier op
zijn gemak voelt, omdat hij de omgeving kent, de mensen, het café. Ook ik voel me meer op mijn
gemak nu, het voelt meer aan als een gelijkwaardige ontmoeting, in plaats van een georganiseerd
interview. De vorige keer merkte ik dat wanneer het interview daadwerkelijk startte (dat wil zeggen,
ik begon met het opnemen van het gesprek), de sfeer wat meer gespannen en formeler werd. Zowel bij
hem als bij mij. Nu we hier zitten en elkaar voorzichtig wat beter leren kennen merk ik dat er bij mij
een soort ‘druk van de ketel’ is. Ik ben benieuwd hoe dit voor hem is, en of dit iets uitmaakt in de
dingen die hij wel vertelt, of juist niet. Ik heb het idee dat ik, gedurende onze ontmoetingen, onze
gesprekken en de inhoud van zijn verhalen beter ga kunnen ‘plaatsen’, omdat we meer tijd
doorbrengen samen.

Ik geef aan dat ik zal trakteren. Ik kan de bonnetjes declareren bij Burgerkracht Limburg namelijk. Ik
vraag me stilletjes af of ze niet raar gaan opkijken van twee thee en twee jonge jenevers (ik grinnik
van binnen bij het idee van jonge jenever declareren). Ik besluit het verder los te laten.

Tijdens deze ontmoeting vertel ik hem ook van het plan om een single case study te doen, met de
vraag of hij zou willen deelnemen. Als een soort van co-onderzoeker, waarbij we niet alleen verhalen
onthullen tijdens onze ontmoetingen, maar ook samen betekenis geven hieraan tijdens het analyseren
van de verhalen. Hij kan zich hier wel in vinden, “sympathiek” noemt hij het zelfs. En ik ben blij,
want ik heb een collega.
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3.3 Data-analyse
Er worden in de narratieve analyse vijf fasen doorlopen, ontwikkeld door Visse (2014) op
basis van het werk van Riessman (2008) en McCormack (2000a, 2000b). Dit zijn:
1). Actief luisteren
Luisteren naar het verhaal en vervolgens aandacht hebben voor bepaalde blikrichtingen, zoals
het narratieve proces van de deelnemer (ervaringen omzetten in verhalen), karakters in het
verhaal, context/plaats/tijd, gebeurtenissen/plekken/perioden die van belang zijn en de wijze
waarop het gesprek is verlopen.
2). Gedetailleerde analyse
Aan de hand van aandachtspunten zoals taalgebruik, stemvolume de data analyseren.
3). Selectie van fragmenten
Het selecteren van fragmenten die recht doen aan de kern van hetgeen de deelnemer heeft
verteld.
4). Her-vertellen
Het opstellen van een geconstrueerd verhaal, voortgekomen uit de ontmoetingen met de
deelnemer.
5). Afstemmen en afsluiten
Het vergelijken van de originele data met het her-vertelde verhaal en het afstemmen van het
verhaal met de deelnemer. Aan de hand van de inzichten die zijn voortgekomen uit de
narratieve analyse wordt de sensitieve lens van kwetsbaarheid ingezet om inzichten te
verkrijgen voor de tweede en derde deelvraag. Tijdens de analyse met behulp van de
sensitieve lens is er ook sprake van een hermeneutisch proces. De deelnemer kan (door het
lezen van het theoretisch kader) in zekere zin in dialoog zijn geweest met de kritische
inzichten uit de sensitieve lens en daarnaast ben ik tijdens deze analyse ook in gesprek met de
deelnemer geweest over mijn analyse en de daarbij horende interpretaties.
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3.4 Ethische overwegingen

Aandacht hebben voor ethisch ongemak tijdens het onderzoek kan gewaarborgd worden door
een open en reflexieve houding 4 van de onderzoeker (van Wijngaarden, Leget, &
Goossensen, 2017). Daarnaast is het van belang om een mate van reciprociteit te waarborgen,
en zal er nagedacht worden over wat het onderzoek de deelnemer kan ‘teruggeven’ (Creswell,
2013, p. 55).
In dit onderzoek zijn de volgende overwegingen sensitief benaderd en zijn met name
belangrijke thema’s geweest in het onderzoeksproces:
Machtsverhoudingen en -posities
Het is belangrijk om sensitief te zijn voor de mogelijke emotionele impact van het onderzoek
op de deelnemer (Creswell, 2013, p. 56). Het onderzoek mag geen negatieve gevolgen
hebben voor de deelnemer. Dit is (deels) gewaarborgd door elke stap in het proces in
samenspraak te doorlopen. Elke stap in het proces heb ik zo duidelijk mogelijk proberen uit
te leggen, zodat de deelnemer in bepaalde mate zou kunnen inschatten wat hem te wachten
stond. Ook heb ik het onderzoeksvoorstel met hem gedeeld (op verzoek), zodat hij zelf ook
de context het onderzoek kon teruglezen.
Toch is het, omdat het een relationeel onderzoeksproces is gebleken, moeilijk om een
emotionele belasting helemaal te kunnen voorkomen als onderzoeker. Het narratief
onderzoek vindt plaats in een informele setting en het is daarmee onvermijdelijk dat de relatie
tussen de onderzoeker en deelnemer verschillend kan worden ervaren (Smythe & Murray,
2000, p. 322). Twee thema’s hebben in het speciaal een rol gespeeld als het gaat om de
emotionele impact van het onderzoek op de deelnemer en mij. Door een sensitieve en
zorgzame houding ten opzichte van de deelnemer van mij als onderzoeker heb ik de
mogelijke negatieve impact van het onderzoek op de deelnemer zoveel mogelijk proberen te
voorkomen en verlichten waar mogelijk.
Het eerste thema is de confrontatie vanuit de deelnemer dat het in de relatie tussen
hem en mij als onderzoeker voornamelijk over hem gaat en het contact daarmee niet
gelijkwaardig is, terwijl hetzelfde contact wel heel waardevol aanvoelt voor de deelnemer.

4

Onder een reflexieve houding wordt verstaan: Een bedachtzame, zelfbewuste houding van de onderzoeker ten
opzichte van zijn invloed op het onderzoek. De invloed van eigen vooronderstellingen, sociale/historische
achtergrond, positionering en gedrag kan door een kritische zelfreflectie onder de aandacht worden gebracht
(Finlay & Gough, 2008, p. ix)
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Het gevoel dat er een vergrootglas ligt op enkel de deelnemer zelf hebben we bespreekbaar
kunnen maken. Er is gezocht naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het
onderzoeksproces, een modus vinden waarin we ons beide oké voelen. Er is tijdens het proces
uitgesproken dat er sprake was van een dusdanig level van vertrouwen dat het open
communiceren over bovenstaand thema geen probleem is.
In het kader van gelijkwaardigheid heb ik voorgesteld om mezelf ook kwetsbaar op te
stellen. Omdat muziek maken voor de deelnemer een tweede natuur is en hij hier veel plezier
en kracht uithaalt heb ik voorgesteld om tijdens een ontmoeting ook samen eens muziek te
maken. Iets wat juist van mij vergt om uit mijn comfortzone te komen (als zeer beginnen
muzikant).
Het tweede thema is de opgebouwde vertrouwensband en mijn eigen schuldgevoel dat
hierin een rol speelt. Het contact, waarvan ik denk dat het een meerwaarde voor hem is,
omdat ik gedurende een periode een luisterend oor heb kunnen bieden, is tegelijkertijd een
thema om vanuit ethisch oogpunt bij stilt te staan. De vertrouwensband is van belang geweest
om ervaringen te kunnen delen, het verhaal terug te kunnen geven en uiteindelijk om samen
tot een verhaal te komen die overeenkomt met de beleving van de deelnemer. Tegelijkertijd
kwam de vraag naar voren wat er gebeurt er met deze band, die van waarde is geworden
(voornamelijk voor de deelnemer), na het onderzoek? Dit onderzoek is het startpunt van de
vertrouwensband, en niet de zoektocht naar een gelijkwaardige vriendschap of contact.
Ondanks dat er verwachtingen zijn uitgesproken over het onderzoeksproces, inclusief een
overzicht van de aantal ontmoetingen, is het onderzoeksproces in de praktijk toch meer
‘vanzelf’ en minder gestructureerd verlopen. Dit proces en de opgebouwde vertrouwensband
voelt soms wrang aan bij mij van binnen. Door veel te reflecteren (in de vorm van intervisie
momenten met twee contactpersonen) heb ik geprobeerd om actief ruimte te maken voor D.
om zijn ervaringen te kunnen delen hierover en daarnaast geprobeerd om weer terug meer
structuur aan te brengen in het onderzoeksproces (door onder meer afspraken over de laatste
ontmoeting voor het onderzoek zelf).
Tegelijkertijd heb ik ook de vraag in mijn achterhoofd gehouden wat dit onderzoek de
deelnemer zelf zou kunnen opleveren. Tussentijdse berichtjes van de deelnemer dat het
onderzoek hem wel op een positieve manier bezighoudt en dat hij de teksten die ik heb
geschreven ook wel vleiend vindt, waren voor mij een bevestiging dat er sprake was van een
bepaalde reciprociteit.
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Richting de afronding is het bespreken van dit proces met elkaar en het open zijn over de
verwachtingen voor de toekomst erg van belang, zodat we een vorm van contact vinden die
voor beiden passend is.
Anonimiteit en vertrouwelijkheid
Gezien de vaak individuele, gedetailleerde verhalen is anonimiteit en vertrouwelijkheid
moeilijk te waarborgen (Smythe & Murray, 2000, p. 320). Allereerst is er gebruik gemaakt
van schriftelijke toestemming in de vorm van process consent. De deelnemer wordt met
behulp van de process consent gedurende het gehele proces op de hoogte gehouden van de
inhoud van het onderzoek en kan ten alle tijden stoppen met de deelname (Smythe & Murray,
2000, p. 320).
Daarnaast is een voortdurende reflectie op de mate van anonimiteit van de deelnemer en
derden van belang geweest gedurende het onderzoek. Zo heb ik bij bepaalde onderdelen in het
verhaal stilgestaan bij de mogelijkheid dat hij door deze specifieke beschrijvingen herkend
zou kunnen worden als deelnemer. Afgestemd met de deelnemer, die het niet als
problematisch ondervond misschien herkend te worden, is er uiteindelijk gekozen om ook de
onderdelen met specifieke beschrijvingen te verwerken in het stuk, om zoveel mogelijk de
thickness en context in de beschrijvingen te behouden.

Kwetsbaarheid van de onderzoeker
Tot slot is de kwetsbaarheid van mij als onderzoeker een belangrijk thema. Bijvoorbeeld
wanneer ik te maken kreeg met schuldgevoelens en twijfels over het onderzoek. Het
bijhouden van een logboek heeft me erg geholpen om het proces te blijven beschrijven. Ook
het contact met mijn belegeider Vivianne Baur heeft me erg geholpen om (zelf)twijfels te
onderzoeken en opnieuw te kaderen. Tot slot heb ik een aantal contactpersonen gehad tijdens
het onderzoek bij wie ik mijn eigen verhaal, ervaringen en twijfels kwijt kon. In mijn directe
omgeving heb ik de mogelijkheid gehad om met mensen (met een achtergrond als
zorgprofessional) te kunnen reflecteren op het onderzoeksproces.
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4. Het ge-co-construeerde verhaal van Lucas
De afgelopen maanden heb ik Lucas (alias) mogen leren kennen tijdens onze ontmoetingen op
het terras van een klein cafeetje. Hij is hier vertrouwd, met de vaste gasten, de muziek op de
achtergrond, de barman. Lucas is van middelbare leeftijd. Hij heeft geen reguliere betaalde
baan, of vrijwilligerswerk, maar hij maakt wel veel muziek op straat. De eerste keer dat we
elkaar ontmoet hebben was bij een oud-cliënt van mij. Ik weet niet meer precies waar ze het
over hadden, maar ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment ben ingehaakt in het
gesprek (iets over zorgbeleid) en hem vertelde over mijn onderzoek. Lucas vond het wel
interessant klinken en een week later heb ik hem de informatie over het onderzoek
overhandigd. Na de eerste twee ontmoetingen is het een gewoonte geworden om op het terras
van dat kleine cafeetje samen te komen.
Aan de hand van onze ontmoetingen heb ik door middel van een (hermeneutische)
narratieve analyse de notities en transcripten nader bekeken, met de vraag in mijn achterhoofd
welke ervaringen een verbinding lijken te hebben met het verkeren in een veronderstelde
kwetsbare positie en wat deze ervaringen vervolgens dan voor Lucas betekenen. Het is een
expliciet dubbel hermeneutisch proces geweest. Als onderzoeker ben ik zowel in dialoog met
(zorgethische) kritische inzichten en literatuur over veronderstelde kwetsbare posities en
daarnaast ben ik met onze ontmoetingen in dialoog met Lucas. Daarbij is Lucas de kritische
meelezer als het gaat om dit geconstrueerde verhaal en zal hij ook zijn blik werpen op de
empirische data in dialoog met de sensitieve lens van kwetsbaarheid in het volgende
hoofdstuk.
In het licht van de empirische onderzoeksvraag is er een verhaal geconstrueerd vanuit
de ontmoetingen en de narratieve analyse. In dit hoofdstuk probeer ik u als lezer mee te
nemen in onze eerste bevindingen.
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Een verhaal van binnenuit
Het einde van de zomer nadert, het is nog mooi weer vandaag: een blauwwitte wolkenlucht
waar de zon af en toe tussendoor schijnt. Ik zou nu eigenlijk ergens op de middellandse zee
zitten, al zeilend. Maar het hele corona gebeuren gooit behoorlijk roet in het eten. Bovendien
zit ik ook met mijn kat, van alles dat nog geregeld moet worden en mijn methadonprogramma.
Toch wel moeilijk, ik lijk gewoon wel vast te zitten. Ik ben nu 55 en zo flexibel ben ik niet
meer.

Nu we hier zitten op het terras en er twee duiven voor onze voeten dartelen, vertel ik je over
een klein tortelduifje dat ik vroeger van mijn zus heb gekregen. We hielden het duifje thuis, bij
mijn ouders. Ze werd er goed vertroeteld en leidde een heel tevreden en lui leventje. Ik
noemde het duifje Saint d‘Esprit, met een verwijzing naar de Bijbelse heilige geest, waar de
duif staat voor de relaties tussen mensen, en tussen de mens en God. Ik geloof eigenlijk niet
dat mijn tortelduifje zich daar heel erg druk om heeft gemaakt.

Ik weet nog goed dat ik als jongen van 9 jaar naar Limburg moest verhuizen. Mijn ouders
gingen scheiden, een gecompliceerd verhaal. Het was geen fijne tijd, maar ik hield mezelf
voor dat als ik oud genoeg was ik weer terug kon verhuizen naar mijn geboorteplaats. Ik zou
mezelf er wel doorheen slaan totdat ik op eigen benen kon gaan staan. De tijd die volgde in
Limburg was helemaal niet fijn. Ik kwam bijvoorbeeld, in het kleine dorp waar we naartoe
waren verhuisd, terecht op een jongensschool waar veel frustratie onder de jongens bestond.
Er heerste een streng beleid, zo werden jongens die in spijkerbroek naar school kwamen terug
naar huis gestuurd. Ik daarentegen, met mijn lange haren en laarzen aan, werd wel gedoogd.
Ik werd al snel het buitenbeentje.
Hier, als jongetje, zijn me dingen overkomen die me hebben doen sluiten van binnen. De
openheid die ik daarvoor als kind had was er niet echt meer, ik probeerde juist om ver weg te
blijven van mijn binnenwereld, om niet meer te voelen.

Tijdens mijn diploma-uitreiking gaf mijn moeder mij een boek van Arthur Rimbaud, een
Franse dichter die ik zeer bewonder om hoe hij met zijn taal zoveel kon bewerkstelligen.
Rimbaud hoopte dat zijn poëzie een maatschappelijke impact zou hebben. Uiteindelijk is hij
gestopt met schrijven omdat hij de impact ervan niet terugzag. Ik denk dat zijn werk wel
degelijk invloed heeft gehad en nog steeds in onze huidige samenleving van grote betekenis is.
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Ik bewoner hem ook voor de intensieve manier waarop hij schreef over het ontregelen van
zijn zintuigen om zo juist tot nieuwe inzichten te kunnen komen. Met zijn boek vertrok ik twee
weken alleen naar de Franse Ardennen op vakantie, naar de streek waar Arthur is
opgegroeid.

Het is de intensiteit, de intensiteit van het voelen in zijn werk dat ik nog steeds bewonder, en
waar ik tegelijkertijd zelf zo bang voor ben.
Met mijn familie heb ik nu weinig contact. Al wordt er gezegd: “We houden contact”, het
gebeurt niet. Na een aantal keer zelf proberen om het contact te onderhouden zonder respons
heb ik het gelaten. Ik weet niet zo goed waar het aan ligt, maar ik voel me ook niet in de
positie om nu dit contact weer op te zoeken. Dat is wel heel raar, de mensen die je kent vanuit
je prille jeugd lijken nu opeens verdwenen. Mijn tante is de enige die ik soms nog zie.

De voornaamste reden dat ik me niet in een positie voel om contact met mijn familie te zoeken
is omdat ik al een hele lange tijd te maken heb met verslavingsproblematiek. Ik probeer hier
mee te leven. Dat wil zeggen, ik probeer het binnen de perken te houden. Soms vragen mensen
zich hardop af waarom het me niet lukt, met mijn talenten en goed stel hersens… “De wereld
ligt toch voor je open?”, vragen ze dan. Als ik dat hoor ga ik door de grond. Dan ga ik door
de grond van schaamte. Omdat ik niet weet hoe ik het moet rechtvaardigen. Omdat ik niet
weet waarom het me niet lukt om mijn talenten in te zetten om mezelf een leuker leven te
geven.

Ik weet nog wel wanneer ik voor het eerst hulp ben gaan zoeken, dit was naar aanleiding van
mijn drankgebruik. Ik kon beginnen met drinken zonder op te houden, zoveel dat ik op een
gegeven moment gewoon omviel. Het besef dat ik de regie kwijt was maakte mij erg bang.
En ondanks dat ik niet graag hulp zocht, omdat ik me niet afhankelijk wilde opstellen, ben ik
in contact gekomen met een hulpverlener. In eerste instantie werd mijn drankgebruik niet zo
gezien, omdat ik mijn problemen vertelde met een lach op mijn gezicht. De volgende afspraak
met deze hulpverlener besloot ik om te laten zien hoe het echt met me ging. Onder invloed van
een halve fles whisky toonde ik mezelf weer: een aantal weken later ben ik voor het eerst
opgenomen in een ontwenningskliniek.
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Die eerste keer in een ontwenningskliniek kan ik me goed herinneren. We kookten samen als
groep en op den duur werd ik erop uitgestuurd om buiten boodschappen te gaan doen. Op de
fiets richting de supermarkt ontdekte ik al gauw dat er precies tegenover de supermarkt een
drankenwinkel lag. Ik ben er niet zomaar voorbij kunnen fietsen, ik kwam er niet langs. Terug
aangekomen waren ze er al snel achter dat ik gedronken had. Ik ben daar niet lang gebleven.
Ondanks dat heb ik hier wel echt goeie ervaringen opgedaan. Ik heb geleerd om naar mijn
eigen lijf te luisteren. Een soort van zelfreflectie, ik was daarvoor nog niet in staat om te
beseffen wat er gebeurde tijdens het drinken. Geheelonthouding zou van groot belang zijn,
werd mij ook verteld, en hoewel ik dit voor een hele tijd vol heb kunnen houden, zou ik willen
dat ik dit niet had gehoord. Of misschien ben ik ook wel een beetje tegendraads en dacht ik,
het kan in mijn geval ook anders. Ik miste ook ‘het sociale’, dat voor mij verbonden is aan het
drinken. De gezelligheid, het samenzijn en de alcohol als sociaal smeermiddel. Paradoxaal
eigenlijk, hoe alcohol me langs de ene kant kan brengen naar een plek waar het zo eenzaam
voelt en me anderzijds ook plezier en een fijn samenzijn oplevert.

Mijn carrière kende eigenlijk wel een goede start. Al was ik voorheen nooit zo happig op een
vaste baan. Ik zag werk meer als een noodzakelijk kwaad, om met het geld weer leuke dingen
te kunnen doen en zo had ik verschillende kortdurende baantjes. Toch veranderde deze
instelling op den duur en ben ik op zoek gegaan naar iets meer bestendigs, met in mijn
achterhoofd de wens van ‘huisje-boompje-beestje’. Ik werd binnen een leuke
onderwijsinstelling verantwoordelijk voor de technische ondersteuning. Ik voelde me er
helemaal thuis, het was echt geweldig: helpen met kleine voorstellingen maken, decor
bouwen, muziek maken. Deze plek beloofde veel goeds, een mooie carrière in de
theaterwereld. In die tijd was er een soort stelsel vanuit de overheid dat je kon worden
ingeleend en na een jaar te werken te horen zou krijgen of je een contract zou gaan krijgen.
Het zogenaamde ‘Melkertbaan-initiatief’. Achteraf gezien komt het er in mijn ogen op neer
dat we goedkope arbeidskrachten waren en we, door het rekken van de contracttermijnen
maar een beetje aan het lijntje werden gehouden. Uiteindelijk heb ik op deze plek, waar ik me
zo goed voelde, geen contract gekregen. Ik moest weg.

Ik kwam terecht in het volgende baantje, wel aardig, maar al veel minder. Toen het volgende
baantje en het volgende. Zo werd ik uitbesteed van bedrijf naar bedrijf. Het voelde alsof ik
afgescheept werd, als een soort goedkope pakezel. Uiteindelijk heb ik het bijltje erbij
neergelegd. Ik heb het geprobeerd, maar ik kon het niet meer. Dat was niet fijn.
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Ik maakte toen al muziek op straat en ben daar in de tijd na deze ervaringen in aanraking
gekomen met heroïne.

Waar ik van de alcohol vaak in zeven sloten tegelijk liep en geen controle meer leek te hebben
over mezelf, bracht heroïne mij de ontspanning die ik nodig had. De stress die ik dagelijks
ervoer was er eventjes niet, zonder dat ik, zoals bij alcohol, rare dingen deed of flauwekul
veroorzaakte. De bijwerking van de heroïne ondervond ik pas een jaar later, toen ik een
weekendje bij mijn ouders op bezoek ging. Daar, bij hun thuis, voelde ik me plots niet goed,
het overviel me. Ik wist niet zo goed wat er gebeurde, ik had het nog nooit meegemaakt. Ik
besefte dat het ontwenningsverschijnselen waren. Ik ben dat weekend zo snel mogelijk weer
terug naar mijn eigen huis gegaan, zodat ik wat heroïne kon gebruiken om de verschijnselen
tegen te gaan, zonder dat mijn ouders het zouden merken.

Het heeft me een jaar gekost om het mijn ouders destijds te kunnen vertellen. Dit was zo
lastig. Mijn moeder heeft het er heel zwaar mee gehad, ze was zo boos en verdrietig. Ik val stil
als ik hieraan terugdenk, en van binnen steekt het...dit verhaal. Ik kan er maar moeilijk over
praten.

Een gebrek aan wilskracht is er nooit geweest. Er volgt een tijd waarin ik gedurende een
langere periode wel zeker naar 8 verschillende afkickklinieken ben geweest. Ik kan me nog
herinneren dat mijn oude buurmeisje mij de tip gaf om een nieuwe afkickkliniek uit te
proberen. Het was net een heel chic hotel, met sapjes en watertjes, espresso, een grote tv en
privé badkamer. Superluxe. Maar ondanks alle opnames was ik elke keer terug bij af. Het
lukte niet om bestendig te worden tegen de verslaving. En dat is echt heel naar, elke keer die
teleurstelling. Dat doet wat met je zelfvertrouwen en ik schaam me, ik schaam me meer dan
me lief is.

Thuiskomen na een tijd in de afkickkliniek voelt als een soort van thuiskomen van een koude
kermis. Terug in een soort leegte, niet weten hoe ik mijn dagen moet invullen. Er zijn mensen
die ervan weten, dat ik thuis ben, ze zijn er wel, alleen ze weten niet zo goed hoe ze ermee om
moeten gaan. Wat ik volledig begrijp, maar dat maakt wel dat ik er dan echt alleen voor sta.
Dat het alleen voelt.
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Ik heb veel slechte dagen. Depressieve dagen. Dan weet ik het gewoon niet. Dan duren de
uren zo lang en spookt het door mijn kop.

En ik kan er niks aan doen.

Het enige wat me helpt is muziek maken. Dan ben ik even uit die verstrengeling. Het leidt me
af en het levert me mooie contacten op met mensen. Echt contact, meestal omdat ik ervaar dat
ze mijn muziek waarderen. Zo kwam er laatst een gezin op me af, de ouders van een meisje
van een jaar of 10 lieten mij een filmpje zien waarop ik speelde op straat. Het meisje, toen
nog heel klein, danste mee op de muziek. Dat zijn de momenten die ik koester. De
vriendschappen die ik maak door mijn muziek, hier op straat, maar ook vroeger op reis.

Ik merk ook dat ik er steeds vaker eerlijk voor uit kan komen, voor mijn situatie. Zo woon ik
nu wel op een fijne plek, in een soort seniorenflat. Ik heb besloten me niet meer te verstoppen
en mijn verslaving niet meer onder stoelen of banken te schuiven. Wie het wil horen, wie er
open voor staat, vertel ik wat er speelt. Ik had het niet verwacht, maar veel buren weten van
mijn situatie nu en houden op een positieve manier een oogje in het zeil. Ze rekenen me er in
ieder geval niet op af. Dat is heel fijn.
Ik heb daarentegen ook veel gemerkt, en nog steeds, dat mensen een stap terug doen, afstand
nemen. En vanuit een soort stereotypering naar je gaan kijken. Alsof een verslaving
overwinnen een kwestie van wilskracht is…en ze mij dan misschien wel als falend
beschouwen…enkel als een verslaafde. Dat is niet fijn, als dat gebeurt. Zoals die keer toen ik
‘clean’ terugkwam en enthousiast belde wanneer ik weer zou kunnen beginnen. Ik deed
vrijwilligerswerk bij een zorgorganisatie die mij hadden gevraagd om daar te komen werken.
Ze zochten een muzikant die met de bewoners muziek kon maken. Ik heb hier gelijk “ja” op
gezegd en het beviel me heel goed. Het was leuk om met een groep heel enthousiaste mensen
muziek te maken, ook al rammelde sommigen enkel met een wc-rol gevuld met rijst ritmisch
mee. Het was fijn. Op deze plek ben ik eerlijk geweest. Ik vertelde over mijn verslaving en dat
ik binnenkort voor een aantal weken naar een kliniek zou gaan voor een poging om af te
kicken. Hier werd in eerste instantie heel goed op gereageerd. De leidinggevende vroeg zelfs:
Je komt toch wel terug, hè? Ik was blij verrast, dit had ik namelijk niet gedacht…Toen ik
terugkwam moest ik twee weken op een afspraak wachten met de leidinggevende.
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Dit vond ik al raar en eigenlijk voelde ik al een beetje dat het niet goed zat. In het gesprek zei
de leidinggevende: je kan hier niet meer werken, van het bestuur mag het niet meer.

Meer niet…Ik ben daar gewoon afgescheept. Paradoxaal...want het ging zo goed...ik deed
niets verkeerd. Dat heeft veel impact op me gehad. Juist ook omdat ik net clean was en mijn
vrijwilligerswerk me heel goed zou doen. Ik zat daar op mijn plek.

Ik kwam laatst nog een bewoner tegen, in eerste instantie waren ze boos op mij, de bewoners.
Omdat ik ze in de steek had gelaten in hun beleving. Dat vond ik zo naar. Ik vroeg aan haar of
ze er nog woonde. “Ach, nee”, zei ze. En ze leek er niet zo rouwig om. Ik denk dat ik
daarentegen, ondanks wat er gebeurd is, wel graag terug zou gaan. Voor de muziek.

Zeg, ik ga opstappen nu, het is tijd om te gaan. Ik denk dat het zonnetje nog een uurtje schijnt,
dan kan ik mooi nog wat muziek maken. En als ik dan thuiskom na een lange dag verkeert
mijn huis weliswaar nog in dezelfde chaos, maar word ik wel verwelkomt door mijn kat die,
met het geld dat ik verdien met het maken van muziek, het aan niets ontbreekt.

Ondertussen droom ik verder, van zeilen op de middellandse zee.
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5. Zorgethische duiding
In dit hoofdstuk ga ik nader in op de tweede deelvraag: welke inzichten bieden de verhalen uit
de single case study over wat het betekent om te leven in een veronderstelde kwetsbare
positie? De inzichten zijn tot stand gekomen door aan de hand van een analyse met behulp
van de sensitieve lens van kwetsbaarheid (samengesteld in hoofdstuk 3) te kijken naar de
empirische bevindingen (het ge-co-construeerde verhaal van Lucas). De sensitieve lens
bestaat uit vier kritische inzichten over kwetsbaarheid die samen kwetsbaarheid vanuit drie
perspectieven belichten, de geleefde ervaring, relationele praktijken en de ordening van de
samenleving. Allereerst worden de empirische bevindingen per perspectief afzonderlijk
belicht en vindt er een analyse plaats op basis van een dialoog tussen deze perspectieven.
5.1 Het verhaal vanuit de drie perspectieven belicht
Bezien vanuit de geleefde ervaring
Het kritisch inzicht van Vosman (2018), overleven als levensvorm, biedt de mogelijkheid om
vanuit de geleefde ervaring te kijken naar hoe het leven in een veronderstelde kwetsbare
positie wordt ervaren. Met behulp van de vier spanningsbogen is er vanuit overleven als
levensvorm gekeken naar de ervaren betekenis van het leven in een veronderstelde kwetsbare
positie voor Lucas.
Het ondergaan van het moeitevolle leven tegenover het ‘doordoen’, doorgaan
Het ondergaan van het moeitevolle leven is Lucas bekend vanaf zijn jeugd, waar hij als
jongetje op een gegeven moment niet meer open kon zijn in het leven, maar juist dichtsloeg.
Het niet voelen, het niet durven voelen, is vanaf toen een belangrijk thema geworden. Daar
heeft de verslaving volgens Lucas op aan kunnen haken. Een paradoxale ervaring: hij ervaart
dat hij door de verslaving aan iets vast is komen te zitten terwijl hij juist los wilde komen van
deze gevoelens.
Lucas kent periodes waarin hij het zwaar heeft, depressieve dagen. Deze moet hij verdragen,
ze zijn in Lucas zijn woorden “niet fijn”, maar hij moet er toch doorheen. Er lijkt geen
ontkomen aan. Het verdragen van deze periodes lijkt hand in hand te gaan met het zo goed
mogelijk, met zo min mogelijk schade, ‘er doorheen komen’.
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In het verhaal en tijdens de ontmoetingen zijn schuld, schaamte en verdriet emoties die soms
in woorden, soms in gezichtsuitdrukkingen, aan het licht komen. Deze thema’s lijken ook een
belangrijke rol te spelen in het ‘moeitevolle’ in zijn leven, thema’s die hem zwaar op het hart
liggen.
Lucas voelt zich vaak alleen tijdens moeitevolle periodes. Hij ervaart dat hij er, vooral
op de meest kwetsbare momenten, vaak alleen voor staat. Zo beschrijft hij ook het moment
waarop hij terugkomt uit een afkickkliniek als: “Van een koude kermis thuiskomen.” Hij mist
mensen dichtbij, warme contacten.
Alledaagse overleven tegenover het omgaan met verwachtingen van buitenaf
Lucas ervaart zijn eigen kwetsbaarheid (bijvoorbeeld de verslaving) steeds meer als iets waar
hij juist kracht uit kan putten. Hij durft het onder ogen te komen en vindt zo een soort van
herkenning. Dit brengt hem verder. Tegelijkertijd lijkt er wel een verwachting van ‘buitenaf’,
(samenleving, sociale contacten, familie) te zijn om zijn verslaving onder controle te houden
en niet terug te vallen: geen overlast en flauwekul te veroorzaken. Het lijkt wel alsof de
buitenwereld enkel deze verslaving ziet als een ‘negatieve kwetsbaarheid’ terwijl het voor
Lucas juist bij zijn leven is gaan horen en het openstaan en kijken naar deze kwetsbaarheid
hem verder helpt.
Ook ervaart hij zichzelf als (soms te) introvert, en kan hij maar moeilijk omgaan met mensen
die zich juist op een tegenovergestelde manier gedragen. Die hun eigen kwetsbaarheid lijken
te overschreeuwen en er niet open over kunnen zijn.
Berusting tegenover openstaan voor wendingen
Alhoewel zijn verslaving als thema veel terugkomt in het verhaal, ervaart Lucas dit niet als
een overheersend thema in zijn leven: dingen die hij heeft meegemaakt en ervaren in zijn
leven waren waarschijnlijk zonder deze verslaving ook wel gebeurd. Hier lijkt een soort
berusting in te liggen: hij ervaart zijn verslaving in deze context niet als een
allesoverheersende kwetsbaarheid in zijn leven.
Lucas lijkt sowieso zijn kwetsbare kanten anders te benaderen dan voorheen, hij ervaart dat op
het moment dat hij juist naar deze kanten toe beweegt, ze de ruimte geeft en ernaar luistert, hij
op een bepaalde manier juist meer tot zichzelf komt in positieve zin.
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Acceptatie van het moeitevolle leven tegenover het streven naar volmaaktheid en succes
Lucas ervaart dat hij ver afstaat van de huidige norm van een succesvol en ideaal leven. Hij
lijkt niet in dit ‘plaatje’ te passen en ergens wilt hij er ook niet echt in passen. Lucas vindt zijn
geluk op zijn eigen manier. De vraag is of hij zijn eigen ‘afwijkende geluk’ op waarde kan
schatten ondanks de dominante normen en waarden over een geslaagd leven. Kan zijn geluk
wel echt doorleefd worden en als even waardevol worden gezien? Door zichzelf, maar ook
door de buitenwereld?
Bezien vanuit relationele praktijken
Vanuit layers of vulnerability wordt er niet zozeer gekeken naar hetgeen iemand al is
overkomen of waar iemand kwetsbaar in is, maar naar de vraag welke omstandigheden ervoor
hebben gezorgd/kunnen zorgen dat iemand in een kwetsbare positie terecht is gekomen/komt.
En welke situaties deze kwetsbare lagen als het ware ‘activeren’. Verder is het volgens Luna
ook van belang om te kijken naar zogenaamde cascade layers, kwetsbare lagen waaronder
trapsgewijs als het ware snel andere kwetsbare lagen kunnen ontstaan (Luna, 2018, p. 90-93).
Een belangrijke laag van omstandigheden van Lucas zijn de ervaringen in zijn jeugd
die er bij hem voor hebben gezorgd dat hij niet meer kon/durfde te voelen en als het ware is
dichtgeslagen. Deze laag lijkt een cascade layer, omdat zijn verslaving hier wel mee te maken
lijkt te hebben en als het ware mede door deze eerste laag is ‘gevoed’. Kwetsbare lagen die
hierop volgen zijn de ervaringen van Lucas van schuld, schaamte en zelfafwijzing. En ook
eenzaamheid die hij ervaart in het omgaan met zijn verslaving. Een andere belangrijke laag is
ook de afwijzing en vooroordelen van buitenaf (mensen, organisaties en instanties) omwille
van zijn verslaving. Het proces van opgenomen worden in klinieken en het vervolgens niet
lang kunnen voldoen aan de verwachting van het afkicken kan ook gezien worden als een
kwetsbare laag, omdat dit vaak een gevoel van falen met zich mee heeft gebracht.
Zoals Lucas zelf aangeeft ervaart hij zijn verslaving niet als een allesbepalende factor
in zijn leven en zijn er wellicht andere kwetsbare lagen die meespelen. Zoals de wijze waarop
hij in het begin van zijn carrière is behandeld door zijn werkgevers, het gevoel ‘gebruikt’ te
worden en vervolgens ‘afgedankt’ met een volgende baan te moeten starten. En misschien
ook wel op sociaal vlak: de wens om meer intensief contact met zijn familie te hebben en het
gemis aan dagelijkse warme contacten om hem heen.
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Bezien vanuit de ordening van de samenleving
Kwetsbaar worden gemaakt en het anders-zijn (Baart) & homines curans (Tronto)
Anders-zijn en kwetsbaar worden gemaakt
Baart pleit ervoor om meer ruimte maken voor het anders-zijn in de samenleving. Het anderszijn lijkt vanuit het huidige zorg- en welzijnsbeleid te worden weggedrukt door moderne
idealen over autonomie, te denken aan zelfredzaamheid, eigen regie, herstel en
zelfontplooiing. Mensen die niet lijken te voldoen aan deze huidige normen krijgen al snel het
etiket van kwetsbaarheid opgeplakt (Baart, 2013, p.43-52). Een ervaring die Lucas met mij
heeft gedeeld over zijn vrijwilligerswerk en het weggestuurd worden op het moment dat hij
open is over zijn verslaving komt voor mij dicht bij dit verdrijven van het anders-zijn.
Blijkbaar was er binnen de organisatie geen ruimte voor dit anders-zijn en werd Lucas zonder
verdere gesprekken over zijn verslaving weggezet als ‘te kwetsbaar voor de baan’. Uit zijn
verhaal blijkt dat juist deze plek heel zinvol voor hem was, omdat hij daar daadwerkelijk iets
kon betekenen voor de cliënten. Misschien had zelfs dit anders-zijn een grote meerwaarde in
zijn werk (bijvoorbeeld in het contact met cliënten die wellicht ook te maken hebben met
anders-zijn). Er is echter geen ruimte geweest voor Lucas om zichzelf in zijn anders-zijn te
kunnen tonen. Er is geen ruimte geweest voor een verdere kennismaking, waardering van dit
anders-zijn of te zien wat Lucas zelf nodig had om zijn werk te doen. Met als gevolg dat hij
letterlijk aan de kant is gezet en daarmee juist kwetsbaar is gemaakt.

Homines economicus versus homines curans
Tronto (2017) beschrijft hoe de neoliberale koers in Westerse landen heeft gezorgd voor het
dominante mensbeeld van de homines economicus. De mens is vanuit dit mensbeeld in staat
om zijn of haar leven te beheersen en zelf te verzorgen. De mens wordt benaderd als enkel
een rationeel en autonoom wezen die zijn of haar eigen geluk en welzijn kan creëren (selfmastery). Zorgbehoeftes worden daarmee in eerste instantie een eigen verantwoordelijkheid,
met als gevolg dat er minder aandacht is voor de zorgbehoefte van mensen en dat deze
zorgbehoefte meer vanuit schuld en persoonlijk falen wordt benaderd.
Schuld, schaamte en persoonlijk falen zijn ook thema’s die terugkomen in de
ontmoetingen met Lucas, thema’s die hem zwaar vallen. Vanuit het effect van de homines
economicus als dominant mensbeeld kunnen deze gevoelens van schuld, schaamte en
persoonlijk falen in een ander licht worden gezet: niet enkel vanuit een individuele
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benadering van de gevoelens (zelf veroorzaakt of ontwikkeld), maar ook in het licht van de
invloed die de huidige samenleving kan hebben op de mens (te denken aan de homines
economicus en het maakbaarheidsdenken). Als een soort verwachting die op ons als mens kan
drukken, maar niet zo makkelijk wordt opgemerkt, omdat buiten dit mensbeeld kijken vaak
niet makkelijk is: het lijkt zo ingebakken te zitten in onze huidige normen en waarden
(neoliberale koers), ons doen en laten en sociaal beleid (te denken aan de plastic taal).
Tronto (2017) benadert de mens als homines curans, een zorgende mens. Elk mens
leeft namelijk in een voortdurende onderlinge afhankelijkheid van de ander en zijn of haar
omgeving. Elk mens is kwetsbaar (of kan kwetsbaar worden) en daarmee wordt zorg een
eerste basisbehoefte en het fundament van een humane samenleving. Mogelijk komen
ervaringen van schuld, schaamte en persoonlijk falen ook ietwat in een ander daglicht te staan
vanuit deze benadering van de mens, omdat ieder mens onoverkomelijk kwetsbaar gaat
worden en we hier dus, weliswaar allemaal met onze eigen ervaringen en achtergrond,
gelijken in zijn. De kwetsbare kant van de mens is dan niet meer abnormaal, of niet zozeer
gebonden aan eigen verantwoordelijkheid of persoonlijk falen, maar meer een
vanzelfsprekend deel van ons bestaan. Het uitgangspunt dat we als mens de wereld niet
volledig controleren en daarmee het leven ook niet maakbaar is maakt ruimte voor de
kwetsbare kant en ook voor het op waarde schatten van zorg in de samenleving.
Lucas beschrijft dat de openheid die hij heeft ontwikkeld voor zijn eigen
kwetsbaarheden hem goed doet en verder helpt. Ook in het contact met de mensen om hem
heen. Dit zou vertaald kunnen worden in een behoefte om te leven in een samenleving waarin
er meer ruimte (en dus zorg) is voor de kwetsbare kanten van mensen. Het ruimte maken voor
kwetsbaarheid lijkt daarmee ook over het zorgen voor elkaar te gaan en kan in verband
worden gebracht met de term samenredzaamheid. Vanuit de homines economicus zou
samenredzaamheid meer ingevuld worden vanuit de modus van de mens die actief iets dient
te creëren of beheersen. Als een soort rationele keuze om, met het oog op het vergroten van
de zelfredzaamheid (individueel gericht), burgers onderling meer te laten zorgen voor elkaar.
Samenredzaamheid bezien vanuit de homines curans zou daarentegen staan voor een meer
natuurlijke behoefte vanuit de samenleving om meer ruimte te maken voor de kwetsbare kant
van mensen en vanuit daar zorg te dragen voor elkaar.
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Samenredzaamheid ziet er, bezien vanuit de homines curans, wellicht ook ‘anders’ uit in
praktijken: het is niet iets waar nog naar gestreefd moet worden, het is al aanwezig in
samenleving. Met andere woorden, misschien vallen praktijken van samenredzaamheid meer
op in het licht van de zorgende mens en de ruimte die mensen maken voor elkaars
kwetsbaarheid. Zoals de buren van Lucas die een oogje in het zeil houden en daarmee op een
positieve manier op Lucas letten en ruimte laten voor zijn kwetsbaarheid. Of Lucas die
aandacht heeft voor een meneer op het terras waar we zitten, die onder invloed is. Zonder enig
oordeel biedt Lucas hem een sigaretje aan en maakt hij een praatje met de meneer.

5.2 De perspectieven in onderlinge dialoog
In deze paragraaf vindt er een onderlinge dialoog plaats tussen de drie perspectieven, in de
vorm van drie beschreven spanningsvelden, zodat een nadere duiding van de betekenis van
het leven in een kwetsbare positie, zoals ervaren door Lucas, zichtbaar wordt. Zoals in
onderstaande afbeelding weergegeven zijn de verbindingen gelegd door vanuit alle drie de
perspectieven een dialoog met de andere perspectieven aan te gaan.

Illustratie van de sensitieve lens met onderlinge verbindingen
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Het meest kwetsbare deel van mij is te vaak alleen
[1] Een spanning tussen de weggestopte kwetsbaarheid en het juist laten zien van de
kwetsbaarheid (een dialoog vanuit relationele praktijken met de geleefde ervaring en
ordening van de samenleving)
Lucas ervaart eenzaamheid en het gevoel er alleen voor te staan op het moment dat hij het
zwaar heeft met zijn verslaving. Mensen om hem heen weten er wel van maar kunnen hem
niet echt helpen. Ze weten niet hoe ze zich moeten verhouden tot Lucas in zijn strijd met zijn
verslaving. Het voelt alsof hij niet echt zijn hart kan luchten. Bij lotgenoten kan dit dan weer
wel (gezien de gedeelde ervaringen), maar dit is voor hem te confronterend en uit angst om in
het contact zijn eigen verslaving te triggeren is hij hier terughoudend in. Afkicken wordt voor
hem ook steeds moeilijker, vertelt hij. Niet alleen omwille van zijn leeftijd of zijn fysieke
weerstand, maar ook omdat zijn sociale netwerk steeds meer wegvalt. Met name het
wegvallen van zijn ouders valt hem zwaar. De verslaving lijkt dus geen ruimte te hebben in de
meeste relaties die hij heeft met mensen, althans, niet de ruimte die hem in de strijd met zijn
verslaving minder eenzaam doet voelen. Het meest kwetsbare deel zit vaak letterlijk
weggestopt, in een soort sociaal isolement.
Aan de andere kant lijkt hij zelf zijn verslaving wel een plekje te kunnen geven in
relaties en is het dus niet enkel weggestopt. Zoals bij zijn nieuwe buren, aan wie hij eerlijk
kan vertellen wat er speelt in zijn leven. Hij ervaart hierdoor ook dat buren op een positieve
manier op hem letten en het lijkt alsof de verslaving er toch (wellicht tot op zekere hoogte)
mag zijn. Ook is er een relatie waar hij over spreekt, met zijn vaste zorgverlener die al 8 jaar
wekelijks langskomt, waarin er ruimte is voor dit meest kwetsbare deel. In deze relatie lijkt de
verslaving niet te worden weggestopt, maar juist te worden gezien als deel van Lucas. Deze
relatie is hem ook zeer dierbaar.
Daarnaast merkt Lucas op dat mensen, op het moment dat hij vertelt dat hij kampt met
verslavingsproblematiek, een stap terug doen of vooroordelen hebben over hem en zijn
verslaving. Dit lijkt een verbinding te hebben met het anders-zijn in de samenleving en de
mogelijke stigmatisering op verslavingsproblematiek, een beweging vanuit de ordening van
de samenleving die doorwerkt in relationele praktijken.
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Ik schaam me meer dan me lief is
[2] Een spanning tussen zelfafwijzing en afwijzing van buitenaf (een dialoog vanuit de
geleefde ervaring met relationele praktijken en de ordening van de samenleving)
Uit de verhalen van Lucas is schaamte voelbaar, vooral de schaamte over het niet lukken om
af te kicken. De teleurstelling die hij ervaart als het niet lukt om clean te blijven valt hem erg
zwaar. Het lijkt een soort cirkel van zelfafwijzing, waarin de schaamte gevoed wordt door het
idee van een geheel eigen verantwoordelijkheid en het idee dat het zijn eigen schuld is. Aan
de andere kant vertelt Lucas dat deze zelfafwijzing ook minder lijkt te worden en dat hij meer
open kan staan voor zijn eigen kwetsbaarheden.
Tijdens onze gesprekken lijkt hij voorzichtig te praten over dingen die hem zijn
overkomen, en die voorzichtigheid lijkt wel een soort angst om zichzelf niet te willen
neerzetten als iemand die het allemaal maar overkomen is. Dit benoemt hij ook een paar keer,
hij wilt zichzelf niet neerzetten als een slachtoffer, maar wilt juist zelf de volledige
verantwoordelijkheid nemen over wat er is gebeurd en gebeurt. Ik vraag me af wat maakt dat
hij niet gezien wilt worden als ‘slachtoffer’, in die zin van: het toestaan van een bepaalde
machteloosheid: dat de dingen hem ook gewoon overkomen zijn. Opvallend in het contact
vind ik een bepaalde terughoudendheid, alsof hij er niet heel erg toe doet. Ik zou hem soms
tijdens ontmoetingen willen vertellen wat voor wijs en mooi mens hij is.
In dialoog vanuit de geleefde ervaring met relationele praktijken kunnen de gevoelens
van schaamte en schuld van Lucas ook benaderd worden als een sociaal fenomeen. De
stigmatisering op verslavingsproblematiek zorgt ervoor dat Lucas buiten de norm valt en
daarom wellicht gevoelens van schuld en schaamte ervaart. Er is wellicht zowel sprake van
een wijze waarop hij zichzelf positioneert in relaties door gevoelens van schuld en schaamte
en tegelijkertijd een wijze waarop hij wordt benaderd door anderen.
In het licht van de kritische inzichten vanuit de ordening van de samenleving vraag ik
mij af of hier enkel zelfafwijzing speelt of dat het anders-zijn en dominante idealen (homines
economicus) in de samenleving ook een rol spelen. Er lijkt in ieder geval wel een spanning te
bestaan tussen zelfafwijzing en de afwijzing die hem overkomt van buitenaf. Uit zijn verhalen
blijkt dat hij veel te maken heeft gehad met afwijzingen omwille van zijn verslaving.
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Mensen die een stap terug doen op het moment dat hij open is over zijn problemen,
afwijzingen door oordelen van mensen die bijvoorbeeld denken dat hij niet genoeg wilskracht
zou hebben om het op te lossen en afwijzingen puur om de veronderstelde kwetsbare positie,
zoals niet serieus genomen worden door instanties. Lucas lijkt zich tussen beide spanningen te
bewegen, die als het ware naast elkaar bestaan in zijn leven. Beide ervaart hij als pijnlijk. De
afwijzing vanuit instanties heeft hem door de jaren heen een soort wantrouwen bezorgd, hij
heeft aan ervan geleerd te hebben en nu een meer afwachtende houding aanneemt ten opzichte
van instanties.
Als ik muziek maak is het goed
[3] Een spanningsveld tussen bovenstaande twee spanningsvelden en het zichzelf kunnen
presenteren vanuit een ‘krachtige’ positie (een dialoog vanuit de ordening van de
samenleving met de geleefde ervaring en relationele praktijken)
Op het moment dat Lucas muziek maakt voelt hij zich goed en ervaart hij een soort rust, een
pauze van zijn verslaving. En dat niet alleen, door zich op een andere manier te presenteren,
namelijk als muzikant, komt hij ook op een andere manier in contact met mensen. Lucas
ervaart dan vaak écht contact met mensen, verbindingen die ook waardevol blijven in de
toekomst. Ook ervaart hij dat hij waardering krijgt voor wat hij doet. Dit geeft hem een gevoel
van vrijheid, misschien wel juist door de muziek, het contact en de waardering. De verbinding
met het leven en wat zij te vieren heeft. Lucas lijkt dan thuis te komen, verbonden als mens
met zichzelf, de ander en met het leven. De niet-kwetsbare positie die hij heeft tijdens het
muziek maken, bezien vanuit de ordening van de samenleving (anders-zijn/kwetsbaar worden
gemaakt), heeft dus invloed op zijn eigen gevoel van welzijn (de geleefde ervaring) en op de
wijze waarop hij benaderd wordt door anderen in zijn omgeving (relationele praktijken).
Bezien vanuit layers of vulnerability valt voornamelijk de kwetsbare laag van schuld,
schaamte en zelfafwijzing even weg en de afwijzing en vooroordelen van buitenaf (andere
mensen).
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Vierde intermezzo: een afronding is in zicht
We zitten, in de stad, buiten op een bankje. Vandaag hebben we de laatste ontmoeting voor het
onderzoek. Het is een opvallend warme herfstdag en als ik mijn notitieboekje opensla worden al mijn
losse papieren met de wind mee de lucht in gevlogen. Met twee rapen we alles weer bij elkaar en als ik
de papieren in mijn handen heb zie ik dat het de uitgeschreven pagina’s van het verhaal van Lucas

zijn. Een toevallige metafoor, bedenk ik me achteraf. Vandaag geeft Lucas mij voor de laatste keer zijn
feedback op het geschreven stuk en dat voelt alsof we voor de laatste keer zijn woorden, zinnen en
verhalen vangen en deze, gericht op het thema van dit onderzoek, als papieren in de wind proberen
bijeen te rapen.

Lucas vertelt me er blij mee te zijn, met dit onderzoek. Hij vindt het waardevol dat zijn verhalen in een
soort van tijdlijn zijn opgeschreven. We hebben het er vaker over gehad, gesprekken over hoe dit
onderzoek voor hem is. Ik weet dat ik een aantal keer heb benadrukt dat het onderzoek wel specifiek

gericht is op het perspectief van de veronderstelde kwetsbare positie, en dat dit wellicht er ook voor
zorgt dat andere aandachtsgebieden (zoals het meer psychologische) niet aan het licht komen. Het doet
mij goed om te horen dat hij het persoonlijk ook als waardevol ervaart.

Ik presenteer Lucas ook mijn conclusies, schoorvoetend en een beetje zenuwachtig, want ik besef
opeens dat tegenover mij de meest deskundige persoon zit van dit onderzoek. Ik vertel hem onder meer
dat er voor mij zo duidelijk naar voren komt dat een veronderstelde kwetsbare positie nog een extra
‘last’ kan zijn bovenop de omstandigheden waar Lucas al mee te maken heeft. Hij beaamt dit en vertelt

over zijn vertrouwen dat toch wel geschaad is, vooral richting instanties. Hij heeft er ook veel van
geleerd, maar is wel, door mindere ervaringen in het verleden, terughoudend nu en huiverig in het
maken van contact. We hebben het ook gehad over het belang van écht contact, elkaar ontmoeten en
leren kennen. Om te kunnen zien wat er bij de ander leeft, wat iemand nodig heeft. Wellicht mist juist

die investering toch nog vaak in de praktijk, denk ik dan, terwijl Lucas vertelt over zijn recente
ervaringen met de gang van zaken rondom een mogelijk nieuw hulptraject.

We concluderen in ieder geval dat onze ontmoetingen geslaagd zijn, en dat, op het moment dat ik het

onderzoek gedrukt en wel aan hem kan overhandigen, én de cafés weer open zijn, we dit
onderzoeksproces officieel gaan afsluiten op ons vaste plekje, buiten op het terras.
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6. Discussie
In dit hoofdstuk staat de kritische evaluatie van de zorgethische analyse centraal, aan de hand
van een bespreking van de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van het
onderzoek. Allereerst is de maatschappelijke relevantie kritisch belicht, door antwoord te
geven op de derde deelvraag van het onderzoek: Wat kunnen de inzichten uit de single case
study betekenen voor Burgerkracht Limburg in het licht van het beleid van de Provincie
Limburg omtrent zelf- en samenredzaamheid? Vervolgens is er beschreven hoe deze inzichten
er concreet uit kunnen gaan zien in de praktijk, en welke mogelijke tegenwerpingen hierbij
van belang zijn om mee te nemen in de analyse. Tot slot is de wetenschappelijke relevantie
besproken, door de sensitieve lens van kwetsbaarheid kritisch te evalueren aan de hand van de
empirische bevindingen.
6.1 Maatschappelijke relevantie
Inzichten voor Burgerkracht bezien in het licht van het beleid van de Provincie Limburg
omtrent zelf- en samenredzaamheid
In deze paragraaf worden er vier overwegingen gepresenteerd die mogelijke inzichten bieden
voor Burgerkracht Limburg. In hoofdstuk 2 is beschreven dat de uitgangspunten in het beleid
van de Provincie Limburg gericht op zelf- en samenredzaamheid gestoeld zijn op twee
vooronderstellingen, waarin kwetsbaarheid benaderd wordt als een vaste eigenschap (van een
subgroep of persoon) en waarin kwetsbaarheid gewaardeerd wordt in het licht van het
zogenaamde maakbaarheidsdenken. De overwegingen in deze paragraaf zijn tot stand
gekomen door de vooronderstellingen in het beleid van de Provincie Limburg, aan de hand
van bovenstaande zorgethische analyse, kritisch te belichten.

1) De manier van luisteren doet er toe
Het kijken en luisteren aan de hand van overleven als levensvorm en layers of vulnerability
(de geleefde ervaring en relationele praktijken) levert rijke informatie op over hoe het leven in
een veronderstelde kwetsbare positie kan worden ervaren en dus over het thema
kwetsbaarheid. Een ‘veronderstelde kwetsbare positie’ lijkt op papier (in de sociale agenda)
door het benaderen van kwetsbaarheid als vaste eigenschap en het ontbreken van individuele
ervaringen van mensen zelf een meer abstract karakter te hebben. Er lijkt hierdoor een afstand
te kunnen ontstaan tot de mensen waarover er geschreven wordt over kwetsbaarheid.
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Ze worden gezien als ‘niet ik’, maar ‘de ander’. Wellicht wordt de wijze waarop er vervolgens
in de praktijk contact wordt gezocht en wordt geluisterd naar mensen daardoor beïnvloed. In
de praktijk (bij Lucas) is het leven in een veronderstelde kwetsbare positie een rijk ervaren
leven waarin ervaringen en verhalen verweven zijn met het dagdagelijkse ervaren leven. Een
leven met menselijke ervaringen, net als die van ieder ander mens. Dit maakt iemand in een
veronderstelde kwetsbare positie niet meer ‘de ander’, maar eerder gewoon een ‘deelgenoot’
in het leven.
Luisteren naar de ander vanuit kwetsbaarheid als abstract begrip zou ook in het contact met de
ander dezelfde afstand en abstractie kunnen scheppen. In dit onderzoek is ondervonden dat
luisteren in de taal van het ervaren leven zelf de mogelijkheid biedt om dichtbij te komen, om
te zien wat er speelt. Overleven als levensvorm en layers of vulnerability zouden kunnen
helpen om de ander meer te benaderen vanuit gedeelde menselijke ervaringen en
omstandigheden in plaats van abstracte categorieën van kwetsbaarheid.
2) De tegenwind kunnen opmerken bij de ander
Lucas ervaart dat juist de veronderstelde kwetsbare positie hem veel tegenwind heeft bezorgd.
Bijvoorbeeld het gevoel niet serieus te worden genomen door instanties omdat hij als
kwetsbaar wordt gezien of de afwijzingen die volgen op het moment dat hij uitkomt voor zijn
verslaving. De tegenwind, een belemmerende invloed van buitenaf (vanuit de samenleving)
op iemands leven kan opgemerkt worden door vanuit de sensitieve lens van kwetsbaarheid te
kijken naar verhalen van mensen, met name vanuit het perspectief van het anders-zijn en
kwetsbaar worden gemaakt. Wellicht wordt tegenwind niet altijd opgemerkt door mensen en
blijft het een onzichtbare tegenkracht. Of kan deze ervaren tegenwind niet goed onder
woorden worden gebracht. Met behulp van de sensitieve lens is het mogelijk om uit verhalen
van mensen deze tegenwind op te merken en te benoemen. Dit geeft mensen wellicht meer
taal om hun eigen stem te kunnen laten horen en het kan zorgbehoeften aan het licht brengen
die om ontferming vragen.
3) Denken over wie we zijn als mens doet ertoe
Bezien vanuit het perspectief van Tronto over de homines economicus versus de homines
curans lijkt naar voren te komen dat de wijze waarop de mens benaderd wordt verschil kan
maken in het invullen en kijken naar zelf- en samenredzaamheid als zorgconcepten.
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Vanuit de homines economicus, de mens als vooral autonoom en rationeel handelend wezen,
lijken deze zorgconcepten voornamelijk te kijken naar wat er bereikt kan worden, wat er beter
kan in de toekomst: zorg wordt als het ware iets ‘maakbaars’. Denken vanuit de homines
economicus als mensbeeld komt overeen met de vooronderstelling vanuit het beleid van de
Provincie Limburg waarin kwetsbaarheid lijkt te worden benaderd vanuit het
maakbaarheidsdenken en dus vanuit dominante idealen over menszijn en het (ideale) leven.
Vanuit de homines curans als mensbeeld bezien wordt de mens als fragiel en kwetsbaar
wezen meer zichtbaar en lijkt er ook veel meer gekeken te kunnen worden naar wat de
kwetsbare kant van mensen behelst en hoe dit er in de ervaren praktijk uitziet.
Samenredzaamheid vanuit de homines curans bezien gaat dan meer over zorg die er al is in de
samenleving: zorgen voor je eigen kwetsbaarheid door er ruimte voor te maken, zorgen voor
anderen door er voor ze te zijn, ook al is er sprake van kwetsbaarheid of anders-zijn.

4) Het onderzoeksproces als voorbeeld voor contact
Op een meer praktisch niveau kan de wijze waarop er in dit onderzoek contact is gezocht met
(mogelijke) deelnemers als inspiratie worden gebruikt voor het in contact treden met mensen
die zich bevinden in een veronderstelde kwetsbare positie vanuit Burgerkracht Limburg.
Tijdens het onderzoek ben ik me ervan bewust geworden dat de taal die ik sprak vanuit het
onderzoeksvoorstel nauwelijks verstaanbaar was voor de mensen waarover ik dacht te
schrijven. Wat me geholpen heeft is om niet vanuit ‘deze taal’ contact te zoeken, maar me
juist te verdiepen in de ervaren taal van mensen in veronderstelde kwetsbare posities. Het
doen van vrijwilligerswerk heeft me geholpen om mezelf ook als mens (en niet zozeer alleen
als onderzoeker) in te zetten en contact te zoeken met mensen vanuit hun eigen omgeving (en
context) in plaats van het mijne.
Naast de wijze van contact zoeken kan ook de wijze waarop het contact is aangegaan als
inspiratie dienen. Al snel merkte ik dat ik tijdens het eerste interview wat terugviel in de taal
van het geschreven onderzoeksvoorstel, tijdens de uitleg van de strekking van het onderzoek
en in het contact zat ik in de rol van een onderzoeker die meer van bovenaf dingen te weten
zou willen komen (zonder mezelf ook te durven tonen). Het ruimte maken voor het ontstaan
van een vertrouwensband en het creëren van een informele setting door in de vertrouwde
omgeving van de deelnemer af te spreken heeft ervoor gezorgd dat de deelnemer zich heeft
kunnen tonen en er meer van zijn verhaal aan het licht is gekomen.
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6.1.1 In de praktijk

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de overwegingen voor Burgerkracht er in de praktijk
concreet uit kunnen zien. Ook worden de mogelijke tegenwerpingen besproken en wordt het
voorstel op basis van deze kritische analyse bijgesteld.

De vier overwegingen vragen om vanuit een ander perspectief te kijken naar kwetsbaarheid.
Concreet zou dit in de praktijk betekenen dat er ruimte wordt gecreëerd voor professionals
van Burgerkracht Limburg om (zorg)concepten zoals kwetsbaarheid en samenredzaamheid
meer invulling te geven op basis van verhalen uit de praktijk. Een eerste stap zou zijn om
mensen in veronderstelde kwetsbare posities open te ontmoeten, zonder een agenda in het
achterhoofd waarin (zorg)concepten al een invulling kennen. De ontmoetingen kunnen tot
stand worden gebracht door Burgerkracht door actief te worden als ‘vrijwilliger’, mee te lopen
met zorgprofessionals of aanwezig te zijn binnen zorginstellingen of bijvoorbeeld
wijkprojecten. De sensitieve lens kan als hulpmiddel gebruikt worden om te kijken buiten de
dominante vooronderstellingen van kwetsbaarheid. De perspectieven van de sensitieve lens
kunnen bijvoorbeeld ingezet worden om gespreksonderwerpen of vragen te formuleren of om
juist na een ontmoeting te reflecteren op de verhalen vanuit de verschillende perspectieven.
Zodoende kan er vanuit Burgerkracht meer ruimte worden gemaakt om betekenis te geven aan
kwetsbaarheid vanuit de praktijk. Dit kan een manier zijn om een betere aansluiting te vinden
bij mensen in veronderstelde kwetsbare posities. Deze aansluiting biedt wellicht ook
mogelijkheden voor de toekomst om meer mensen te bereiken als het gaat om programma’s
en projecten rondom bijvoorbeeld het zorgconcept samenredzaamheid.

Tegenwerpingen
De aanbeveling is kritisch belicht vanuit het perspectief van de Provincie Limburg en
Burgerkracht Limburg, om zo mogelijke tegenwerpingen te bespreken en de aanbeveling aan
te scherpen. Allereerst zou het tijdelijk loslaten van de vooronderstellingen vanuit de sociale
agenda het risico met zich meebrengen dat zorg voor mensen in veronderstelde kwetsbare
posities niet meer op een juiste manier wordt georganiseerd. De vooronderstellingen over
kwetsbaarheid en aanverwante zorgconcepten in de sociale agenda zijn namelijk niet zomaar
opgesteld door de Provincie.
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Door te problematiseren en te categoriseren wat er op sociaal-maatschappelijk gebied speelt in
de provincie kan er gekomen worden tot eenduidige richtlijnen en een uitvoerbaar plan om
zorg te dragen voor mensen in kwetsbare posities en dus het welzijn te vergroten van alle
burgers in de Provincie. Het alternatief nadenken over kwetsbaarheid biedt deze eenduidige
richtlijnen in eerste instantie niet. In het theoretisch kader is dit al eerder als voornaamste
kritiek benoemd: kwetsbaarheid als relationeel en veranderlijk concept maakt het moeilijk om
te komen tot een eenduidig beleid als het gaat om richtlijnen en verantwoordelijkheden voor
het zorgdragen voor mensen in kwetsbare posities (p. 32). Universele richtlijnen en regels als
proces van bureaucratisering waarborgen daarbij, vanuit het sociologisch perspectief van
Weber bezien, juist de gelijkheid en voorspelbaarheid van zorg. Het wegvallen van deze vorm
van bureaucratie zou juist kunnen leiden tot willekeur en ongelijkheid (in Kampen &
Tonkens, 2018, p. 187-188). Door de praktijk leidend te laten zijn als het gaat om de invulling
van kwetsbaarheid en aanverwante zorgconcepten zoals samenredzaamheid, is er dus kans op
een willekeurige of eenzijdige focus, met als gevolg dat er zorgbehoeften buiten beeld blijven
en mensen of bepaalde groepen niet gehoord worden. Daarbij blijft het onzeker of de
ontmoetingen en de verhalen van binnenuit dusdanige inzichten kunnen bieden waarmee
gekomen kan worden tot een consensus over de invulling voor een zorgconcept (en eventueel
bijbehorend programma).
Daarnaast kan op een meer praktisch niveau de vraag gesteld worden of het haalbaar is
om vanuit Burgerkracht deze zogenaamde ‘vrije ruimte’ te creëren voor medewerkers.
Aangezien het proces van ontmoeten vraagt om de ‘eigen agenda’ tijdelijk los te laten en
zorgconcepten betekenis te geven aan de hand van de verhalen uit de praktijk, is het wellicht
moeilijk om vooraf te verantwoorden waarom deze ‘vrije ruimte’ van belang is en wat deze
kan gaan opleveren.

Genuanceerde aanbeveling
Rekening houdend met de bovenstaande tegenwerpingen kan de aanbeveling ten aanzien van
de inzichten voor Burgerkracht Limburg aangescherpt worden door de zogenaamde ‘vrije
ruimte’ preciezer te omschrijven. De ‘vrije ruimte’ kan, als aanvulling op het programma op
basis van het huidige beleid, ‘toegekend’ worden aan professionals in de vorm van een
‘systematische ruimte’. Kampen en Tonkens (2018) geven betekenis aan deze systematische
ruimte voor professionals. Zij zetten systematische ruimte allereerst weg tegenover
situationele ruimte.
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De situationele ruimte is de ruimte die professionals nemen om op basis van hetgeen er
gebeurt in de praktijk eigen beslissingen te nemen over het organiseren van de zorg,
afgestemd op zorgbehoeften. Deze ruimte lijkt zeer overeen te komen met de aanbeveling die
in dit onderzoek wordt gedaan, waar ook de verhalen uit de praktijken, bezien vanuit de
sensitieve lens van kwetsbaarheid, invulling geven aan zorgconcepten. Echter, deze
situationele ruimte lijkt weinig gekaderd, juist omdat de situationele ruimte ontstaat op het
moment dat er daarvoor aanleiding is in de praktijk en er zich dus ‘een situatie’ voordoet. De
onvoorspelbaarheid en veranderlijkheid van de praktijk lijkt als het ware sturend in deze
ruimte. Dit gebrek aan ‘controle’ is ook een centraal thema in bovenstaande tegenwerpingen
op de aanbeveling. Door de aanbeveling in te richten als situationele ruimte wordt de kans
groter geacht dat de gelijkheid en voorspelbaarheid in het organiseren van zorg in het geding
komen en dat het vooraf verantwoorden van de ruimte moeilijker is. Een systematische ruimte
daarentegen kan wel voorwaarden scheppen om deze controle te behouden. Onder
systematische ruimte verstaan Kampen en Tonkens (2018):
“Systematische ruimte is door de samenleving toegekende ruimte om op basis van opleiding
en ervaring vanwege de aard van hun werkzaamheden eigen kwaliteitscriteria te formuleren,
naar eigen inzicht daarvan af te wijken, en dergelijke afwijkingen van beroepsnormen zelf op
professionele gronden te controleren en te beoordelen.” (p.209).

Door de ruimte die zou worden toegekend te omschrijven als systematische ruimte kunnen de
ontmoetingen die ontstaan naar aanleiding van het vrijwilligerswerk of het meelopen in de
praktijk professioneel gekaderd worden. Een voorwaarde die gesteld kan worden om de
ruimte die wordt toegekend af te bakenen is professionele verantwoordelijkheid. Gelijkheid en
voorspelbaarheid kunnen gewaarborgd worden door vooraf op professionele gronden te
verantwoorden waarom deze ruimte voor ontmoetingen van belang is en met welk doel. Een
tweede voorwaarde is een terugkomende kritische evaluatie. Tijdens de evaluaties kan er
gekeken worden of de verhalen uit de praktijk genoeg draagvlak hebben om alternatieven
invullingen van zorgconcepten mee te nemen in het huidige beleid en programmering, bezien
vanuit het grotere geheel (bestaand beleid, programmering en deskundigheid). Het ontmoeten
van mensen in een veronderstelde kwetsbare positie en het vervolgens betekenis geven aan
kwetsbaarheid en aanverwante zorgconcepten vanuit verhalen uit de praktijk wordt dan,
vanuit de systematische ruimte bezien, een middel om te komen tot een nog betere
afstemming op (zorg)behoeften van mensen in veronderstelde kwetsbare posities.
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6.2 Wetenschappelijke relevantie
In deze paragraaf staat de sensitieve lens van kwetsbaarheid centraal, in het licht van de
empirische bevindingen. Er is gekeken naar aspecten uit de empirische bevindingen die
onbelicht zijn gebleven in de zorgethische analyse. Met als doel om te analyseren wat de
dialoog vanuit de empirische bevindingen met de sensitieve lens wetenschappelijk kan
bijdragen aan de concepten van kwetsbaarheid zoals gebruikt in de sensitieve lens.
Enerzijds wordt er vanuit de sensitieve lens het belang onderstreept om te kijken naar
alternatieve verwachtingen over het mens zijn, omdat dominante idealen over een geslaagd
leven en de self-mastery van de mens een negatieve invloed kan hebben op hoe het leven in
een veronderstelde kwetsbare positie wordt ervaren (te denken aan anders-zijn en kwetsbaar
worden gemaakt). Anderzijds lijkt er vanuit de sensitieve lens geen ruimte om deze
‘alternatieven (het mensbeeld, vormen van geluk en levensstijl) concreet te belichten.
Ik heb Lucas namelijk ook leren kennen als een muziek- en literatuurliefhebber,
waarbij maatschappijkritische thema’s via muziek en literatuur de revue passeerde. Ook
hebben we het over zijn geluk gehad in de vorm van reizen en de vrijheid die hij daarin
ervoer. En de relaties die hij heeft/had met mensen en de keuzes die hij in zijn leven heeft
gemaakt (bijvoorbeeld de bewuste keuze niet in het leger te gaan). Deze verhalen toonde mij
een Lucas die niet in een keurslijf gedrukt wilt worden door de maatschappij, maar juist ook
eigen (alternatieve) keuzes maakt. De concrete praktijken van zijn anders-zijn bieden naar
mijns inziens een context voor het belichten van alternatieven over een geslaagd leven.
Het is van belang om deze context mee te nemen in de analyse, niet alleen omdat het een
vollediger beeld geeft van Lucas, ook omdat deze context een ingang biedt voor een
(gedeeltelijke) ontmanteling van de vooroordelen die een veronderstelde kwetsbare positie in
dit geval met zich meebrengen. Het werk van de Franse socioloog Bourdieu beaamt dit. Waar
de instandhouding van dominante sociale structuren volgens Bourdieu sterk samenhangt met
de macht en het vermogen om eigen sociale structuren ‘in te brengen’ in de samenleving,
maakt het geven van een stem aan alternatieve sociale structuren het mogelijk om deze cirkel
te doorbreken (in de Munck, 2016, p.37). Bourdieu noemde dit marge van vrijheid en zag het
als een politieke actie om machtsrelaties te veranderen en toe te werken naar een meer
inclusieve samenleving (in van Steenbergen, 2020, p. 96).
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Hieruit volgt de vraag hoe er in de concepten van kwetsbaarheid ruimte gemaakt kan worden
voor het belichten van deze praktijken van anders-zijn. In dit onderzoek is het concept van
anders-zijn van Baart enkel gebruikt vanuit het perspectief van de ordening van de
samenleving. Wellicht, door het concept ook vanuit de perspectieven van de geleefde ervaring
en relationele praktijken te gebruiken, wordt het mogelijk om de praktijken van anders-zijn
concreet in beeld te krijgen. Het verkennen van de bredere invulling van het concept anderszijn in de sensitieve lens van kwetsbaarheid kan als aanbeveling worden gezien voor een
mogelijk vervolgonderzoek, om wellicht toe te werken naar antwoorden op de vraag hoe
veronderstelde kwetsbare posities in de praktijk, als het gaat om dominante sociale structuren,
ontmanteld kunnen worden.
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7. Conclusie
In dit hoofdstuk geef ik antwoord op de hoofdvraag van het onderzoek, namelijk: wat
betekent het om te leven in een veronderstelde kwetsbare positie en wat kunnen deze
inzichten, op zorgethische wijze doordacht, bijdragen aan het beleid omtrent samen- en
zelfredzaamheid voor Burgerkracht Limburg? In dit onderzoek zijn, zoals de titel het al laat
doorschemeren, verhalen van binnenuit het vertrekpunt. Het belichten van de verhalen van
Lucas aan de hand van een zorgethische analyse heeft geresulteerd in een aantal inzichten.
Deze inzichten kunnen in het licht van de sociale agenda omtrent zelf- en samenredzaamheid
van betekenis zijn voor Burgerkracht Limburg.
Wat betekent het, allereerst, om te leven in een veronderstelde kwetsbare positie? Lucas
vertelt mij over zijn leven en met name over de moeizame periodes in zijn leven, te denken
aan zijn verslaving. Ervaringen in deze moeizame periodes gaan gepaard met het
gepositioneerd zijn als kwetsbaar. Leven in een veronderstelde kwetsbare positie betekent
voor Lucas om naast de ervaringen van moeitevolle periodes en andere omstandigheden ook
te moeten leven met gevoelens van schuld, schaamte en zelfafwijzing. Leven in een
veronderstelde kwetsbare positie betekent vaak opnieuw niet aan verwachtingen kunnen
voldoen en niet passen in het plaatje van een ideaal leven. Het betekent ook het ervaren van
afwijzing van buitenaf: aan de kant gezet worden en niet serieus genomen worden. Het
ontwikkelen van een bepaalde terughoudendheid in contact met instanties, eerst de kat uit de
boom kijken, niet graag om hulp vragen, een ontwikkeld wantrouwen. Het betekent ook een
gevoel er vaak alleen voor te staan, juist op de meest kwetsbare momenten, alsof zijn
kwetsbare kant in het contact met anderen geen plek heeft om te ademen, om ook te zijn. Het
betekent daardoor ook het ervaren van een gemis aan warme contacten om hem heen.
Leven in een veronderstelde kwetsbare positie betekent voor Lucas ook steeds meer leren
kijken naar zijn eigen kwetsbare kanten, deze op te merken, te herkennen en er vervolgens
kracht uit kunnen putten om zo goed mogelijk verder te gaan. Het betekent ook, ondanks de
ervaringen van afwijzing en veroordeling, deze kwetsbare kant te durven tonen aan de
buitenwereld, aan buren, aan instanties en, in dit onderzoek.
Uit het onderzoek is gebleken dat de alternatieve (sensitieve) lens van kwetsbaarheid ‘andere’
informatie aan het licht brengt dan de wijze waarop kwetsbaarheid vanuit de sociale agenda
wordt benaderd.
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De sensitieve lens van kwetsbaarheid legt namelijk bloot dat de vooronderstellingen die ten
grondslag liggen aan de benadering van kwetsbaarheid in het beleid van de Provincie Limburg
omtrent zelf- en samenredzaamheid invloed hebben op de wijze waarop een veronderstelde
kwetsbare positie wordt ervaren. Een veronderstelde kwetsbare positie in het leven kan door
de drukkende verwachtingen van een ideaal en geslaagd leven en de nadruk op de selfmastery van de mens een (soms onzichtbare) tegenwind bezorgen, een leven dat, in het geval
van Lucas, al gepaard gaat met veel moeitevolle periodes.
Hieruit volgt het antwoord op de vraag wat deze inzichten Burgerkracht Limburg
kunnen bieden in het licht van de sociale agenda omtrent zelf- en samenredzaamheid. Uit de
wetenschappelijke probleemstelling blijkt dat het voor het ontwikkelen en uitvoeren van
sociaal beleid van belang is dat de stem van de mensen waarover het beleid gaat gehoord
wordt. Hierdoor kan er beter aangesloten worden op de zorgbehoeftes van mensen in
veronderstelde kwetsbare posities. In dit onderzoek is niet alleen belicht wat kwetsbaarheid
kan betekenen voor iemand en hoe kwetsbaarheid ervaren wordt, er is ook gekeken naar wat
het betekent om gezien en benaderd te worden als kwetsbaar.
Uit de analyse komt allereerst voort dat het leven in een veronderstelde kwetsbare positie op
zichzelf al zorgt voor de nodige tegenwind, en dat het daarom van belang is om de wijze
waarop kwetsbaarheid benaderd wordt vanuit de sensitieve lens mee te nemen in het
ontwikkelen en uitvoeren van sociaal beleid. Daarnaast spelen dominante waarden en
verwachtingen over ons mensbeeld een rol in het benaderen van zorgconcepten zoals
samenredzaamheid. Daarom is het van belang om de nadruk op de self-mastery van de mens
te verleggen naar de mens als ook een kwetsbaar wezen. Zodoende kan samenredzaamheid
een invulling krijgen die beter afgestemd is met de ervaren praktijk. Het (maakbare) streven
naar meer individuele zelfredzaamheid door een grotere samenredzaamheid zou dan ruimte
kunnen maken voor het zien van samenredzaamheid als een meer vanzelfsprekende
onderlinge aandacht voor de menselijke kwetsbaarheid en de wijze waarop ontferming
daarover er in de praktijk uitziet (of mag uit gaan zien op basis van zorgbehoeftes). Tot slot
kan het narratieve en relationele onderzoeksproces gezien worden als een voorbeeld hoe er in
de praktijk contact gelegd kan worden met mensen in veronderstelde kwetsbare posities en
hoe er ruimte gemaakt kan worden voor de verhalen van binnenuit.
Een concrete aanbeveling voor Burgerkracht Limburg is het toekennen van
systematische ruimte voor medewerkers, waarin zij open ontmoetingen kunnen aangaan met
mensen in veronderstelde kwetsbare posities.
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Op deze manier is het wellicht mogelijk om zorgconcepten als kwetsbaarheid en
samenredzaamheid invulling te geven op basis van de verhalen uit de praktijk, waardoor er
een nog betere afstemming mogelijk is met mensen in veronderstelde kwetsbare posities.

Laatste intermezzo: wat het onderzoek betekend heeft

Het was ook confronterend, dit onderzoek, vond Lucas. Op een avond vroeg hij me om te bellen,
het zat hem toch wel dwars. Samen probeerde we te ontrafelen wat er precies zo confronterend
voelde. “Misschien wel dat het in ons contact altijd heel veel over mij gaat.” Dat begreep ik goed.
Ik heb me wel zorgen gemaakt over de impact van het onderzoek op Lucas: met zweethanden
stopte ik een nieuwe versie van het stuk in zijn brievenbus. In de tekst schreef ik veel zinnetjes als:

“Ik weet het nog niet hoor, het is maar mijn eerste analyse, hoe ervaar jij dit?” Je schrijft
uiteindelijk toch ook over iemand, en dat vond ik heel spannend, kwetsbaar misschien ook wel.

Toen Lucas me de papieren versie van het stuk teruggaf met zijn laatste feedback stonden er

achterop de woorden: “Het is moeilijk lopen met zoveel veren in mijn kont.” Ik gniffelde, niet
alleen om zijn typische humor en taalgebruik, maar toch ook wel van opluchting. Een soort
zwaarte en angst op mijn schouders om hem met dit onderzoek emotioneel te belasten viel van me
af. “Confronterend en vooral vleiend”, zo heeft hij het ervaren, dit onderzoeksproces. En ik

besefte me, dit is het dus voor Lucas waard, om vanuit deze perspectieven naar zijn veronderstelde
kwetsbare positie te kijken. Ik heb hem leren kennen op een manier die niet alleen voor dit
onderzoek, maar ook voor hem, waardevol is geworden.
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8. Kwaliteit van het onderzoek
8.1 Onderzoekscriteria
De kwaliteit van het onderzoek is gewaarborgd aan de hand van zes kwaliteitscriteria. De
volgende zes kwaliteitscriteria zijn tijdens het onderzoek actief meegenomen en vervolgens
uitgewerkt:

Reflexiviteit
Reflexiviteit gaat in deze context over het bieden van transparantie als het gaat om de invloed
van de onderzoeker op het onderzoek. Te denken aan bias, vooronderstellingen, gedragingen
en persoonlijke omstandigheden (Creswell, 2013, p. 251). Door het bijhouden van een
logboek is er gedurende het hele proces aandacht besteed aan reflexiviteit.
Daarnaast heb ik gedurende het onderzoeksproces kunnen reflecteren met mijn begeleider,
een medestudent en een aantal dierbare mensen om mij heen. Gezien de intensieve
ontmoetingen met de deelnemer en de aandacht voor hem en de relatie, zijn deze
reflecterende (intervisie) gesprekken van belang geweest om tijdens het proces zorg te dragen
voor de deelnemer en mijzelf, naast het ‘goed’ doorlopen van het onderzoeksproces.

Triangulatie
Triangulatie gaat over het kritisch kijken vanuit verschillende invalshoeken naar het
onderzoeksproces, de analyse en de resultaten. Twee hulpmiddelen zijn hiervoor ingezet,
namelijk een membercheck (feedback van de deelnemer op de analyse en de uiteindelijke
resultaten) en een rijke beschrijving van het proces en de resultaten (zodat de lezer zelf zo
kritisch mogelijk kan meelezen) (Creswell, 2013, p. 252).
Accuraatheid
Het is van belang dat de stem van de deelnemer helder naar voren komt in de resultaten
(Visse, 2014). Dit is allereerst gewaarborgd door de narratieve onderzoeksmethode waarin de
verhalen van de deelnemer zelf centraal staan. Het onderzoeksdesign (een single case study)
is daarbij behulpzaam geweest. Er is tijdens de ontmoetingen alle ruimte geweest voor de
deelnemer om zich te tonen en zijn ervaringen en verhalen met mij te delen, in zijn eigen
omgeving en vanuit zijn eigen bewoordingen.
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Omdat er geen sprake is geweest van meerdere deelnemers is de volledige focus bij dit
verhaal gebleven, zonder het in vergelijking te brengen met andere verhalen. Daarnaast is er
veel aandacht geweest voor de relatie tussen de deelnemer en de onderzoeker, gericht op
vertrouwen en ruimte om te ontmoeten in de eigen leefwereld van de deelnemer. Gedurende
het proces en in de mate waarin wij onderling vertrouwd raakten aan elkaar heeft de
deelnemer meer willen vertellen over zichzelf en zijn ervaringen wat betreft het leven in een
veronderstelde kwetsbare positie. Tot slot heeft de deelnemer door het hermeneutisch proces
als co-onderzoeker meegewerkt in het analyseren van de verhalen en het komen tot
resultaten. Er is sprake geweest van meerdere uitwisselingen van de geschreven bevindingen
en analyses, en er kan gesproken worden van een in het proces ingebouwde membercheck.
Coherentie
In het onderzoek is het van belang dat er sprake is van een betekenisvol geheel (Visse, 2014).
Ik heb dit kunnen waarborgen door heen en weer te bewegen tussen hetgeen er in de
ontmoetingen aan informatie naar boven is gekomen en de doelstelling van het onderzoek en
de onderzoeksvragen. Dit is een uitdagend proces geweest. De bevindingen uit de empirische
deelvraag zijn namelijk verkregen en geschreven in de ‘taal’ van de ervaringen van de
deelnemer zelf. Tegelijkertijd liggen er doelstellingen en onderzoeksvragen op de loer die
geschreven zijn in een meer abstractere en theoretische taal. Deze twee verschillende talen
verbinden is stapsgewijs gebeurd, waarin er speciale aandacht is geweest voor het blijven
waarborgen van de waarde die ligt in de ervaringstaal van de deelnemer.
Meervoudigheid
Het in acht nemen van de meervoudigheid in het onderzoek betekent dat het verhaal niet
gereduceerd hoeft te worden tot een eenduidig geheel, de complexiteit van het leven mag
juist ook zichtbaar worden in het verhaal. Ook als er dan sprake is van tegenstrijdigheid of
een verhaal met open eindjes (Visse, 2014). De meervoudigheid in het onderzoek is
gewaarborgd door het voortdurend in acht houden van het onderzoeksparadigma: ik heb als
onderzoeker niet hoeven streven naar het neerzetten van één waarheid of verklaring, het
antwoord op de onderzoeksvragen heeft juist mogen ontstaan vanuit het proberen te begrijpen
en omschrijven van de ervaringen van de deelnemer.
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Impact van het onderzoek
Belangrijk is de vraag of het onderzoek resoneert bij de lezer (emotioneel of intellectueel
bijvoorbeeld). Daarnaast is het van belang om te kijken wat het onderzoek kan bijdragen aan
hetgeen in het onderzoek is beschreven als problematisch (Creswell, 2013, p. 244). De
impact van het onderzoek heb ik kunnen waarborgen door de bevindingen zoveel mogelijk op
te schrijven aan de hand van een thick description: het verhaal bevat rijke, gedetailleerde
beschrijvingen van gebeurtenissen, ervaringen en omstandigheden van de deelnemer. Dit zou
sneller kunnen zorgen voor herkenning bij de lezer (Creswell & Poth, 2018, p. 252).
De mate waarin het onderzoek kan bijdragen aan het verhelpen van de probleemstelling is
geprobeerd te vergroten door onder meer in de derde deelvraag antwoord te geven op de
vraag wat de inzichten uit de empirische bevinden en de zorgethische analyse kunnen
betekenen voor Burgerkracht Limburg. Zodoende wordt de vraag van hen, die zijdelings
aanwezig is in het onderzoek, ook beantwoord. Daarnaast is de methode en het
onderzoeksproces in het bijzonder erg van belang geweest voor de antwoorden op de
inhoudelijke onderzoeksvragen. De wijze waarop de deelnemer benaderd is en de wijze
waarop het onderzoeksproces is vormgegeven (voornamelijk het relationele karakter) zijn
essentiële onderdelen van de beschreven inzichten voor Burgerkracht Limburg en de wijze
waarop het onderzoek in de praktijk kan bijdragen aan de beschreven probleemstelling. Om
zorg te dragen voor wat het onderzoek kan bijdragen in de praktijk zijn daarom ook
onderdelen uit het onderzoeklogboek gedeeld in het onderzoeksrapport, om zo de lezer
inzicht te geven in het doorlopen onderzoeksproces.
8.2 Beperkingen van het onderzoek
Er zijn drie beperkingen die van belang zijn om te benoemen in het kader van de kwaliteit van
het onderzoek. Dit zijn:
Reproduceerbaarheid
Allereerst is er sprake van een beperking als het gaat om de mate van reproduceerbaarheid van
het onderzoek. Het onderzoek is niet volledig navolgbaar, omdat het een relationeel
onderzoeksproces betreft. Als onderzoeker ben ik me wel bewust geweest van de invloed van
bijvoorbeeld mijn bias, vooronderstellingen en persoonlijke omstandigheden, maar het doen
en laten van mij als persoon (en als social worker) heeft ook een rol gespeeld in de wijze
waarop er contact is gezocht en onderhouden met de deelnemer.
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De wijze waarop gesprekken zijn gevoerd, hoe ik de ontmoetingen heb vormgegeven en de
invloed hiervan op het onderzoek zijn niet volledig doorgrond en beschreven.
Ervaring
Het is voor mij als (student)onderzoeker de eerste keer dat ik een zorgethisch onderzoek
uitvoer, met name als het gaat om het doen van empirisch onderzoek. Gedurende het
onderzoeksproces heb ik niet kunnen varen op eigen eerdere ervaringen. Echter, ik ben tijdens
het proces zeer deskundig begeleid vanuit de opleiding en ik heb, door de samenwerking met
Burgerkracht Limburg, ook feedback vanuit de praktijk mogen ontvangen gedurende het
proces.
De huidige corona-crisis
Tot slot is het van belang om de huidige corona-crisis te benoemen als beperking van het
onderzoek. Allereerst omdat de onderzoeksopzet gewijzigd moest worden: het aanwezig zijn
in de wijk was door de corona-maatregelen niet uitvoerbaar. Daarnaast hebben de maatregelen
later in het proces het contact tussen Lucas en mij vaak bemoeilijkt. Te denken is aan het
sluiten van de horeca en het moeten verzetten van afspraken wegens gezondheidsklachten.
Tenslotte heeft de corona-crisis, voornamelijk in de eerste maanden, een emotionele impact
gehad op mij als onderzoeker. Er zijn periodes geweest waarin ik meer stress en onzekerheid
ervoer, waardoor ik mij niet optimaal heb kunnen concentreren. Het aanpassen van de
tijdsplanning om het onderzoeksproces en mezelf meer tijd te gunnen heeft er mijns inziens
toch voor gezorgd dat de kwaliteit gewaarborgd kon blijven.
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