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PROGRAMMA 

1. A life worth living
2. Uitgangspunten Capability Approach
3. Capabilities en functionings
4. Common criticisms
5. Conclusies
6. Meer lezen?





1. A life worth living

Wat maakt ons universeel  
MENSELIJK?

De Capability Approach probeert deze 
vraag te beantwoorden

“In staat zijn te doen wat je wil doen en 
te zijn wie je wil zijn”



Rechtvaardigheid
middelen - mogelijkheden - doelen

2. UITGANGSPUNTEN CAPABILITY APPROACH



2. UITGANGSPUNTEN CAPABILITY APPROACH
Capability Approach = consistent netwerk van begrippen als veelzijdig kader om 
persoon-in-context te bestuderen en begrijpen

Aansluiting bij centrale en fundamentale langlopende
debatten (bijv. Wat is vrijheid? Wat is rechtvaardigheid?).

Vrijheid en diversiteit

CA biedt daarmee universele taal voor interdisciplinaire
samenwerking (economie; filosofie; sociologie; ontwikkelingsstudies; 
psychologie; politicologie; sociaal werk; onderwijskunde; beleid en
planning; etc.).

Daarvoor is specifieke kennis uit deze disciplines
essentieel! twee bekende denkers uit de CA:

Amartya Sen en Martha Nussbaum



2. UITGANGSPUNTEN CAPABILITY APPROACH
Basale stellingen Capability Approach (Venkatapuram, 2019)

1. Welzijn = wat mensen praktisch kunnen zijn en doen in hun dagelijkse 
levens (niet alleen hulpbronnen, geluk, vrijheden, behoeften…)

2. Welzijn = meervoudig (én gezondheid én relaties én participatie én 
praktische rede etc.)

3. Gelijkwaardigheid = ieder individu kan gedurende het leven eigen 
levensdoelen (hogere behoeften) nastreven

4. Capabilities = individuele en omgevingscondities (cf. social
determinants of health)

5. Evaluatie van welzijn = huidig functioneren + vrijheden en beslissingen
6. Prioritering in capabilities (en ongelijkheden) afhankelijk van sociale en 

individuele waarden
7. Capabilities hebben intrinsieke zowel als instrumentele waarde



3. CAPABILITIES EN FUNCTIONINGS

Functionings =
Toestanden van functioneren die 
iemand waardevol vindt (the life 
one has reason to value)
Wie wil je zijn en wat wil je doen?

Capabilities =
Vrijheden of realistische mogelijkheden 
om redelijkerwijs het leven te leiden 
dat iemand de moeite waard vindt.

Individuele vermogens

Mogelijkheden in context/situatie



3. CAPABILITIES EN FUNCTIONINGS

Capabilities:
- leven
- gezondheid
- etc..

Keuzevrijheid Functioning

Mogelijkheden… …scheppen
kansen op…

…een waardevol leven

persoonlijke conversiefactoren

omgevings-
conversiefactoren

sociale conversiefactoren
naar Robeyns, 2005

realisatie

Hulpbronnen

opties en mogelijkheden



Wat is de universele drempel voor waardig 
leven?
 Partial Theory of Justice, Nussbaum (2011)

Nussbaums Centrale Capabilities
1. Leven
2. Lichamelijke gezondheid
3. Lichamelijke integriteit
4. Zintuigen, verbeelding en denken
5. Emoties
6. Praktische rede
7. Sociale verbanden

a. Sociale interactie
b. Zonder discriminatie

8. Andere soorten
9. Spel
10. Controle over de eigen omgeving 

a. politiek
b. Materieel (incl. werk)

3. CAPABILITIES EN FUNCTIONINGS

Sen verwerpt het idee van een lijst:
 deliberatie in de groep leidt tot keuzes



4. COMMON CRITICISMS
Maar…

1. De CA is te individualistisch…
 ethisch individualisme vs methodologisch en ontologisch individualisme
 rechtvaardigheid: kijken naar omgeving

2. De CA is te vaag…
 bewust vaag (Sen: Better vaguely right than precisely wrong)  operationalisering
 approach vs theories

3. De CA is te westers…
Wat zijn dan westerse waarden? (imperialisme, expansiedrift, onverdraagzaamheid, 
instrumentalisme,…)
 CA geworteld in globale (oosterse) liberale en pluralistische filosofieën

4. De CA kan niets met collectieven, gemeenschappen…
 Capabilities zijn sociaal gebaseerd: collectieve normen en waarden
 Recent heel veel aandacht voor incorporatie van duurzaamheid en klimaatkwesties



5. CONCLUSIES
Dus, de Capability Approach

1. …gaat over het ‘goede’ leven zo rijk als het kan zijn: meervoudig en divers
2. …koppelt normatieve uitgangspunten aan wetenschappelijke uitgangspunten
3. …is géén kant-en-klare methodiek, je moet deze nog operationaliseren
4. …maakt interdisciplinaire communicatie mogelijk…
5. …en theoretische en morele dilemma’s zichtbaar (maar lost ze niet op)
6. …biedt een kader voor het duiden van talenten, maar ook van menselijk 

onvermogen
7. …is breder dan maar wel grotendeels consistent met domeinspecifieke

benaderingen, zoals:
• Positieve gezondheid
• Waardigheidsparadigma
• ABCD methodiek
• Etc.



5. CONCLUSIES
Wil je de CA toepassen?
(en heb je geen zin in ellenlange artikelen of moeilijke boeken…)

Start dan met deze vragen (ook evt. groep):
1. Wat wil iemand? Wat beschouwt hij/zij als waardevol?
2. Wat heeft hij/zij dan nodig?
3. Wat kan hij/zij daadwerkelijk?
4. In welke situatie zit hij/zij? Wat belemmert?
5. Is dat rechtvaardig?
6. Wie is daarvoor verantwoordelijk?
7. Wat moet er dan gebeuren?

Bron foto en recept: https://jaimyskitchen.nl/recept-
nagerecht-met-brownie-slagroom-en-framboos-vegan/(vrij naar Flyvbjerg, 2001 Making social sciences matter)

https://jaimyskitchen.nl/recept-nagerecht-met-brownie-slagroom-en-framboos-vegan/


6. MEER LEZEN?

Tirions, Den Braber & Blok (2018)

Nussbaum (2012)

Sen (2001)

Robeyns (2017)
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