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BETEKENIS VAN SOCIALE VERBINDING

(citaat Focusgroep bewonersgroepen ‘t Acker, p. 140)

Het geeft toch wel een gevoel van 
veiligheid als mensen je groeten..

Een hele andere sfeer 
komt er gelijk vanaf.

Daar word je gelukkig van, dat die 
terug kunnen groeten.

Ja, iemand ziet je.

Dan kom je uit de anonimiteit, je 
wordt gezien, dat is een fijn gevoel.



PROGRAMMA: TOEPASSING
Onderzoek
• Context
• Aangepaste voorkeuren

Praktijk
• In gesprek over menswaardig 

leven: diverse tools

Meerwaarde CA perspectief

Link naar proefschrift: 
https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/173502/
173502.pdf?sequence=1 



ONDERZOEK: SOCIALE INCLUSIE IN DE WIJK

• Bevorderen van participatie (individu)
• Tegen gaan van uitsluiting (context)

• Lichte verstandelijke beperking of 
psychische aandoening

• Bewonersgroepen



ONDERZOEK: CONCEPTUEEL KADER 
SOCIALE INCLUSIE

Capability
Sociale banden
- relaties 
- gelijkwaardig

Keuzevrijheid Sociale inclusie

Mogelijkheden… …scheppen
kansen op…

…een waardevol leven

persoonlijke conversiefactoren

omgevings-
conversiefactoren

sociale conversiefactoren
naar Robeyns, 2005

Hulpbronnen

Aangepaste voorkeuren



ONDERZOEK: SOCIALE ROLLEN IN DE WIJK

Buurman/ 
buurvrouw

Bezoeker 
eenmalige 
activiteiten

Vaste 
deelnemer

Vrijwilliger

Informeel 
maatje



3 patronen: 
1. Geen sociale rollen en geen behoefte.
2. Bewust diverse sociale rollen
3. Wens voor (meer) sociale rollen

ONDERZOEK: PATRONEN SOCIALE INCLUSIE

 Identificatie rol cliënt
 Beperking zelf als

belemmering
 De wijk als belemmering

Context

Aangepaste voorkeuren



N1 N3

N2

Verschillen tussen wijken: context



AANGEPASTE VOORKEUREN: 
IDENTIFICATIE MET ROL CLIËNT

Jan (LVB):
- Meer sociale contacten
- Goed in tuinieren
- Omgaan gereedschap

Groengroep:
- Nieuwe deelnemers
- Zegt: open voor 

iedereen

Maar:
“hij moet er 
ergens inpassen 
(…). Daar zijn 
geen regels voor. 
Dat is (..) 
gevoelskwestie. 
(de) hele groep 
heeft dat gewoon.”

 Jan staat 
altijd alleen 
tijdens het 
koffie 
drinken.

Maar:
“want je hebt ook 
gereedschappen 
en dergelijke waar 
mee gewerkt 
wordt”

 Jan mag 
alleen harken.

Maar:
“Nou je kunt ‘m op sleeptouw 
meenemen. (…) als ze zich aandienen 
kunnen we altijd kijken wat we ermee 
kunnen”

 Jan hoort niets meer na een 
eerste kennismaking.

Maar:
“de dagbesteding die ik nu heb, daar zijn begeleiders(…) 
opgevoed, (…) opgeleid. (..). En dat is bij (het 
wijkcentrum) natuurlijk helemaal niet.”

 Jan denkt dat de groengroep niet voor hem 
geschikt is



TOEPASSING PRAKTIJK
• Meerjarig proces.
• Capability kaarten als gesprekstool 

voor o.a. ontwikkelgesprek, intake 
of interviews (werk in uitvoering).

• Narratieve variant, ruimte voor 
eigen keuzes, ordening en 
omgevingsfactoren.

• Mogelijkheden voor signalering.
• Belangstelling: welzijn, onderwijs, 

gemeenten, sport. De mening 
van 

anderen

Geld



TOEPASSING PRAKTIJK

• Werk als waarde (van der Klink et 
al.)

https://werkalswaarde.nl/

https://werkalswaarde.nl/


• Bovenindividueel perspectief nodig: structuren, 
normen. 

• Mechanismen van uitsluiting zijn complex en 
subtiel: individu in relatie tot context en situatie.

• Tools voor diversiteit en vrijheid
 Sociale ongelijkheid
 Politiseren

MEERWAARDE CA PERSPECTIEF



• Nederlands Vlaams netwerk ter bevordering van 
capabilitybenadering in het sociaal domein.

• HDCA: dit jaar in Antwerpen, 13-15 september.
• 30 september: congres capabilitybenadering.
• Website van associate lectoraat: 

https://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/han-
sociaal/lectoraat/associate-lectoraat-capabilities-zorg-
welzijn/

VOLGEN?

https://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/han-sociaal/lectoraat/associate-lectoraat-capabilities-zorg-welzijn/
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