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Verslag van de studiemiddag Presentie 16 maart 2007 
 

Kwetsbare mensen: goed gek 
 

Verslaglegging: Anneke van de Laar 
__________________________________________________________________________ 
 
Centrale vraag van deze bijeenkomst: 
Waar botst de werkwijze van de presentiewerker met de institutionele logica en hoe kan 
hiermee omgegaan worden? 
 

Vooraf 
In het eerste gedeelte van de bijeenkomst staat het eerste deel van deze vraag centraal. 
Andries Baart gaat hierover in gesprek met Annette Sins en Marije van der Linde aan de 
hand van hun praktijkverhalen. Marije van der Linde is teamleider bij het Centrum voor 
Dienstverlening in Rotterdam, CVD Activa (extramurale zorg: ondersteunende en 
activerende begeleiding vanuit AWBZ) en CVD Focus (dak- en thuislozen, gefinancierd door 
SOZAWE).  
Annette Sins werkt als sociaal psychiatrisch verpleegkundige / casemanager bij Centrum 
Maliebaan (verslavingszorg) te Utrecht. De schriftelijke voorbereiding door Andries, Marije en 
Annette is in dit verslag verwerkt.  
In het tweede gedeelte wordt de zaal uitgedaagd om mee te denken over de vraag: ‘hoe om 
te gaan met deze botsende logica's’. De zaaldiscussie is weergegeven in aandachtspunten 
en aanbevelingen. 
Referentiekader van deze bijeenkomst is het werkveld van de psychiatrie, maar de verhalen 
en voorbeelden zijn goed te verruimen naar andere werkvelden. 
 
Helaas was Detlef Petry (psychiater in Vijverdal, Maastricht) niet in goede conditie om zijn 
bijdrage te leveren aan deze bijeenkomst.  
 
Aan het einde van dit verslag vindt u nog enige mededelingen. 
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Inleiding  
Andries:  
Kenmerk van een presentiewerker is dat deze zichzelf nadrukkelijk in stelling brengt: alleen 
door jezelf te tonen aan de ander is het mogelijk een betekenisvolle relatie tot stand te laten 
komen. De werker zelf is, net als de mensen voor wie zij zich inzet, kwetsbaar, en niet alleen 
vanwege dit aspect van persoonlijke investering ten behoeve van de ander. Ook in de 
organisatie ligt het risico op de loer dat afgedongen wordt op de inzet van de 
presentiewerker, bijvoorbeeld omdat verondersteld wordt dat de werkwijze niet professioneel 
is, niet vol te houden is, of teveel afwijkt van de al dan niet expliciete normen.  
 
Hoe kan de presentiewerker omgaan met de druk die de botsing met de institutionele logica 
oplevert? En welke opgaven liggen hier voor het management? Zoals de titel van deze 
middag al zegt: alle partijen worden – om goede redenen – kwetsbaar bij een meer 
presentieachtige benadering of wanneer gek ook goed is.  
 

 

Deel 1: Botsende logica's  
Andries vraagt Marije wat er moet gebeuren zodat een cliënt hulp vanuit Activa kan krijgen. 
 
Marije:  
Als organisatie heb je een AWBZ erkenning nodig. Met deze erkenning kun je zorg via de 
AWBZ zorg gaan leveren, maar daarvoor moet je onderhandelen met het zorgkantoor in 
jouw regio.  
Het zit namelijk zo: AWBZ werkt met individuele indicaties: een cliënt heeft op grond van zijn 
belemmeringen en beperkingen, in combinatie met bepaalde problemen die hij of zij ervaart, 
recht op zorg via de AWBZ. De cliënt vraagt (meestal met hulp) een indicatie aan. In de 
indicatie wordt hulp aangevraagd voor een aantal uur per week, verdeeld in klassen. 
Bijvoorbeeld klasse II: 2 tot 3.9 uur per week. Of klasse III: 4 tot 6.9 uur per week. De 
indicatieaanvraag wordt verstuurd naar het CIZ (centraal indicatieorgaan zorg) die als 
onafhankelijke instantie beoordeelt of de meneer of mevrouw die de indicatie aanvraagt ook 
recht heeft op deze zorg. Zo ja, dan wordt de indicatie afgegeven (daar heeft het CIZ zes 
weken voor nodig) en zou je kunnen beginnen met de zorg.  
 
Het recht op zorg betekent echter nog geen garantie op zorg. Annette geeft een voorbeeld 
waarin zij na veel moeite en overredingskracht een indicatie voor langdurig verblijf van één 
jaar voor een cliënt heeft gekregen. De cliënt staat vervolgens meer dan een jaar op de 
wachtlijst en inmiddels is de indicatie verstreken. Ze moet een herindicatie aanvragen 
waarbij ze geacht wordt een jaarverslag mee te sturen over de effecten van de geleverde 
zorg. Dat gaat niet als die zorg niet geleverd is. Na een paar telefoontjes en veel toelichting 
wordt wederom een indicatie voor een jaar afgegeven. 
 
Het, door Marije genoemde, onafhankelijk toetsen ervaart Annette in veel gevallen als het 
werk nog eens dunnetjes overdoen. Bijvoorbeeld: ze doet een aanvraag voor begeleid 
wonen voor een cliënt en geeft een voorkeur op voor een zorgaanbieder. Ze kent de cliënt 
goed, dus ze kan een goede motivatie meesturen. Maar dat was blijkbaar niet genoeg. Haar 
werd gevraagd om kopieën toe te sturen van verslagen en testrapporten. Om die op te 
sturen heeft ze  toestemming nodig van de cliënt en dat leidde tot veel wantrouwen bij deze 
cliënt. Na nog een stuk of wat telefoontjes werd de indicatie toegewezen, evenals de 
zorgaanbieder. Een totaal andere dan Annette had voorgesteld en de meest foute die ze zich 
kon bedenken. Dat was gebeurd op basis van een ‘papieren cliënt’.  
Het is uiteindelijk gegaan zoals Annette heeft voorgesteld, maar het kostte haar heel wat 
uren tijd en irritatie en leidde tot onnodig ingewikkelde situaties in het contact met de cliënt. 
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Marije:  
Nee, het is inderdaad niet zo eenvoudig. Voordat je überhaupt zorg via de AWBZ kan 
leveren dien je uren van het zorgkantoor toegewezen gekregen te hebben. Bijvoorbeeld: je 
verwacht dat je komend jaar 300 uur per maand aan indicaties kan draaien. Stel dat het 
zorgkantoor akkoord gaat, dan kun je aan de slag met het verwerven van die individuele 
indicaties. In het begin heb je er nul, maar je hebt wel medewerkers in dienst (wel kosten 
geen inkomsten). In de loop van de tijd begint het aantal indicaties te groeien en krijgt je 
medewerker het drukker (meer inkomsten). Op een gegeven moment kan diegene het echt 
niet meer aan en ga je een nieuwe medewerker werven. Die heeft het in het begin te rustig 
(veel kosten), maar als het goed is later weer te druk. De uren die bij de cliënt gewerkt 
worden, worden minutieus bijgehouden door de zorgaanbieder (=CVD Activa) en de 
verantwoording van die uren is gebonden aan allerlei regels. Achteraf vindt op basis van 
rechtmatig gedeclareerde uren de uitbetaling plaats.   
 
Dan komt het moment dat je 300 uur per maand aan indicatie/uren draait. Alles daarboven 
wordt mogelijk niet vergoed. Wat ga je doen? Een wachtlijst instellen? De indicaties die je 
hebt niet meer helemaal volmaken? En dan nog de vraag per individuele indicatie: wat als je 
meer tijd nodig hebt dan waar de indicatie in voorziet? Die uren krijg je niet vergoed. Ook de 
reistijd naar de woning van de cliënt niet. En als je net met openbaar vervoer een uur gereisd 
hebt en de cliënt blijkt niet thuis, dan heb je pech. Je kunt weer een uur terugreizen en de 
gereserveerde tijd kun je niet declareren. M.a.w.: soms ben je drie of vier uur verder en 
betaal je je medewerker een halve dag salaris, zonder dat je daar inkomsten voor krijgt. 
 
Ook Annette heeft de ervaring dat ze dingen doet voor de cliënt die niet betaald worden. 
Annette:  
Soms krijg ik verontrustende telefoontjes over een cliënt. Die is door anderen gezien en 
volgens hen gaat het niet goed. Als de cliënt geen vaste woon- of verblijfsplaats heeft, spring 
ik op de fiets om de cliënt te zoeken. We hebben wel eens iemand onderkoeld in een portiek 
gevonden en waren er net op tijd bij. Maar het komt ook voor dat we uren zoeken en iemand 
niet kunnen vinden. Dan is er geen zogenaamd face-to-face contact geweest en kunnen we 
niets declareren. Gelukkig fiets ik tijdens zo’n zoektocht wel eens tegen andere cliënten op. 
Dan stap ik af, zeg hallo en vraag hoe het gaat en dan mag ik zo’n contact registreren. 
 
Het komt ook voor dat ik met iemand naar het ziekenhuis moet en daar een uur op de dokter 
moet wachten. Cliënt ophalen, met de bus naar het ziekenhuis, wachten, onderzoek, met de 
bus terug … ik ben zo een paar uur verder en het levert maar één declarabel contact op. 
 
En dan nog de praktische hulpverlening. Als ik een cliënt heb bezocht krijg ik heel vaak een 
stapeltje huiswerk mee. Dan moet er een brief naar de Eneco of de deurwaarder, of er moet 
een verweerschrift worden geschreven. Als ik de cliënt naast de computer zet terwijl ik een 
brief aan het schrijven ben, dan kan ik de uren declareren. Maar als ik die brief schrijf in 
afwezigheid van de cliënt dan is het indirecte tijd, die niet te declareren is.  
 
Marije vertelt een casus waarin twee cliënten het stempel onbetrouwbaar krijgen en waarin 
anderen moeilijk kunnen omgaan met de keuzes die deze cliënten maken, waardoor de zorg 
lijkt te stagneren. In deze casus leidde dat tot een ontruiming en tot de constatering van alle 
betrokken partijen dat de situatie schrijnend is.  
 
Marije: 
Vanuit de institutionele logica ben ik als teamleider gebaat bij stabiel instabiele cliënten. 
Immers zo kan ik het best inschatten hoeveel tijd ik per cliënt per week in moet plannen en 
ben ik verzekerd van een langlopende indicatie. Met andere woorden: zo krijg ik de begroting 
rond. Mijn medewerkers kunnen dan binnen de gestelde indicatie hun werk doen, zo 
registreren dat je ook wat overhead in je indicaties wegmoffelt met als resultaat dat de 
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werkdruk niet te hoog wordt en je financieel gezond bent. Niet onbelangrijk als iedereen zijn 
baan wil behouden. Bovendien voldoen we aan de regels. 
 
Ons motto: wij willen een continue inspanning leveren dus: hou het probleem in stand! 
Dat zou in dit soort situaties ook best kunnen. Immers wij bieden ondersteunende 
begeleiding en dat doen we prima. Het probleem is niet van ons. Dat betekent minder moeite 
voor hetzelfde geld en daarnaast word ik er, als leidinggevende, niet mee lastiggevallen. De 
overige instanties kunnen gegeven de situatie ook zeggen dat ze niet veel meer kunnen 
doen. Dus blijft het zo. 
 
Stel je echter je cliënt centraal, dan wordt het een ander verhaal. Dan begrijp je en voel je als 
begeleider de nood van de cliënt. En als leidinggevende hoor ik de vraag van mijn 
medewerker. 
Dit vraagt echter tijd en een visie. Het betekent bovendien een extra inspanning, waarvan te 
verwachten is dat die niet geheel binnen de indicatie valt. Het betekent ook dat we ons, als 
CVD Activa, samen met de cliënt als probleemeigenaar zien. Met andere woorden: we halen 
ons heel wat op de hals.  
 
Andries vraagt Annette of zij hierin dingen herkent.  
 
Annette: 
In veel gevallen voel ik die verantwoordelijkheid op mijn schouders liggen. Laatst had ik ook 
te maken met een dreigende ontruiming. We proberen te redden wat er te redden is. Een 
voorstel voor een afbetalingsregeling vindt geen gehoor bij de deurwaarder. Een rechtszitting 
is daardoor niet te voorkomen en verhoogt de schulden. Veel tijd gaat zitten in het schrijven 
van een verweerschrift. Ik probeer inkomensbeheer te regelen. Zolang er niemand anders is, 
blijf ik de taken waarnemen. Van de cliënt zou ik kunnen zeggen dat ze onbetrouwbaar is, 
omdat ze geen openheid gegeven heeft over haar situatie, waardoor de zaak uit de hand is 
gelopen. 
Als ik de cliënt benader als onbetrouwbaar raak ik haar kwijt en wordt de ellende alleen maar 
erger. Ik probeer de cliënt  te ondersteunen, waarbij ik wel grenzen aangeef in wat ik wel en 
niet kan doen voor de ander. Ik probeer de cliënt te laten merken dat openheid meer 
oplevert.  
 
Soms worden cliënten geschorst of is een time-out nodig. Lang niet iedere instelling neemt 
de verantwoordelijkheid op zich om te zoeken naar een crisisplek. Als er een casemanager 
is, vindt men dat vaak ook niet nodig. Je belt de casemanager en die regelt het, is de 
gedachte. Crisisplekken zijn schaars. Laatst moest ik voor iemand een crisisplek zoeken op 
vrijdag. Alles vol. Het niet vinden van een plek zou voor deze cliënt een terugval in 
drugsgebruik kunnen betekenen. Het is half vijf vrijdagmiddag en ik zit met mijn handen in 
het haar. Er is geen plek, wel geld. De oplossing is uiteindelijk het goedkoopste hotel van de 
stad. Dit leidt later bij anderen tot veel onbegrip.  
Tot slot de keuzes die cliënten maken. Ze willen blijven drinken, willen zelf hun geld beheren 
terwijl ze het niet kunnen, willen ergens absoluut niet heen of willen weg terwijl er geen 
alternatief is. De cliënt centraal betekent voor mij niet ‘u vraagt en ik draai’, omdat er voor mij 
grenzen zijn in hoeverre ik meega met de cliënt. Daarover ben ik helder. Dit doe ik wel voor 
je en dat niet. Ik wijs ook op de risico’s en zeg bijvoorbeeld wel eens tegen iemand dat als hij 
door blijft gaan met drinken zoals hij doet, dat hij dan dood gaat. Dan bied ik palliatieve zorg. 
 
Soms sta ik met lege handen omdat ik niets kan doen voor de cliënt. Ik blijf komen en soms 
is dat uiteindelijk genoeg of legt het een goede basis voor het vervolg van de zorg. Zo ging 
het ook bij een cliënt met een alcoholprobleem. Hij twijfelde erg tussen stoppen met drinken 
of doorgaan. Ook in de perioden dat hij stevig dronk en laveloos op de bank hing bleef ik 
hem bezoeken. Het feit dat ik hem toen niet afschreef en hem bleef bezoeken heeft ertoe 
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geleid dat hij open is en met mij graag praat over zingeving en maatschappelijke 
problematiek. Hij heeft al bijna 14 maanden niet meer gedronken. 
 
We gaan weer terug naar de casus van Marije.  
Marije:  
We nodigden een deskundige uit om mee te denken. We nodigen de cliënten uit. We 
bespreken waar ze vast lopen, wat ze nodig hebben. Het is een goed gesprek. We besluiten 
alle betrokken instanties uit te nodigen: de bewindvoerder, de schuldsaneerder, coördinator 
van het lokaal zorgnetwerk, de behandelaar en de uitkerende instantie. We hebben het met 
de bewindvoerder gehad over vertrouwen. Dat de cliënten dat verloren hadden. Nou, de 
bewindvoerder ook. Met de nodige verbolgenheid werd het gezin afgeschilderd als 
onbetrouwbaar. De bewindvoerder blijkt gelukkig gevoelig voor mijn argumenten om deze 
mensen met nieuwe energie te helpen en om te proberen het vertrouwen te herstellen.  
 
Annette:  
Ik wil reageren op een paar dingen waar ik als uitvoerend medewerker zo moe van kan 
worden. 
 
Soms kost het mij veel moeite om cliënten zover te krijgen dat ze het leven eens anders 
willen aanpakken. Als je jarenlang op straat hebt geleefd, valt het niet mee om te 
functioneren tussen vier muren. Door de vele regels kan het snel mislopen en volgt ontslag. 
Dan mag iemand weer plaatsnemen onderaan de wachtlijst. Iets leren en jezelf ontwikkelen 
gaat gepaard met vallen en opstaan, en daarbij zijn ondersteuning nodig en het bieden van 
nieuwe kansen. Als die nieuwe kans lang duurt, hoeft het niet meer. 
 
Ik kan opgelucht zijn als ik met mijn cliënten een stabiele situatie bereik. De vraag is in 
hoeverre ik het contact dan nog mag voortzetten. Iedere week bezoek ik een cliënt op een 
vaste dag en vaste tijd. Dat geeft haar houvast. Het hoeft nergens over te gaan. De 
zekerheid dat ik kom en dat ze iets met mij kan bespreken geeft haar rust. Het is echter 
oppassen geblazen voor de reacties van anderen of het Zorgkantoor, die zouden kunnen 
zeggen dat ik niet meer nodig ben omdat de situatie gestabiliseerd is. 
 
En dan dat wegmoffelen. Bij ons werkt het net iets anders. Wij krijgen betaald op basis van 
het aantal face-to-face contacten. Het aantal contacten is onze ‘productie’ en daaruit moeten 
we de indirecte tijd betalen. Alles wat je doet in afwezigheid van de cliënt is indirecte tijd. 
Veel cliënten zien levert dus veel geld op, tot een bepaald bedrag omdat een maximum is 
afgesproken. Het zorgkantoor controleert tot op heden nauwelijks op de inhoud van het 
contact. Een pragmatische oplossing is om ’s ochtends op de fiets te stappen, snel 10 
contacten te scoren, om daarna over te gaan tot de zaken die er toe doen en belangrijk zijn.  
 
Tot slot het afschuiven. Ik ben de verbindende schakel in de keten, maar ook de laatste 
schakel die nog overblijft. Je bent er als cliënt slecht aan toe als je ons op je dak krijgt. Wij 
laten cliënten eigenlijk nooit in de steek en kunnen de cliënt ook niet afschuiven. Over het 
algemeen geldt dat probleemcliënten op ons worden afgeschoven. 
Soms is het dan een hele tijd pappen en nathouden. Door het ontbreken van middelen kan 
de probleemsituatie soms lange tijd in stand blijven.  
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Deel 2: Omgaan met botsende logica's; hoe kan het anders? 
In het tweede gedeelte gaan we op zoek naar hoe het anders kan. Andries geeft aan dat het 
risico bestaat dat we naar aanleiding van het eerste gedeelte een tweedeling gaan maken: 
alles wat het systeem doet is fout en alles wat de presentie doet is goed. Hij geeft aan dat we 
het systeem nodig hebben en schetst in het kort het goed van de systeemlogica. 
1. Distributieve rechtvaardigheid; iedereen die wat nodig heeft, krijgt het (rechtvaardigheid). 
2. Fairness; niemand hoeft in principe te bedelen. 
3. De sector Zorg en Welzijn geeft zorg en welzijn in politieke verhoudingen weer (politiek 

maken we uit wat de moeite waard is). 
4. Het beschermt mensen (voorbeeld is wet- en regelgeving). 
 
De vraag is hoe je je als presentiebeoefenaar kunt verhouden tot het systeem. Marije en 
Annette doen een voorzet. 
 
Marije:  

• Ga in de spanning staan. Durf risico’s te nemen door buiten de geëigende paden te 
lopen. Als leidinggevende ben je dan ook kwetsbaar, maar is dat zo erg? Het levert ook 

hele mooie dingen op voor jezelf en de organisatie. Als je weet wat je doet, kun je het 

meestal goed uitleggen aan je financier. 

• Stel als leidinggevende het primaire proces voortdurend centraal.  

• Als je presentie wilt faciliteren moet je ruim baan maken voor je medewerkers. Heb 
vertrouwen in hun werkwijze. Geef hen de ruimte om de normatieve reflectieve 
professional te zijn. 

• Hef vanuit je functie als leidinggevende barrières op in je eigen en andere organisaties.     
Hierdoor maak je de weg meer vrij voor je medewerkers.  

• Creatief boekhouden: een band plakken kan ook AWBZ-tijd zijn. Help medewerkers de 
vertaalslag te maken qua registratie naar de AWBZ-normen die daarvoor bestaan. 

• Faciliteer je medewerkers en ‘manage’ je eigen leidinggevenden. M.a.w. zorg dat je 
speelruimte houdt op de werkvloer en dat je niet te veel regels en richtlijnen krijgt 
opgedrongen. 

• Stel de cliënt iedere keer weer bewust centraal: wat vragen zij van ons, wat is nodig. Dit 
kun je bijvoorbeeld doen in de vergadering, intervisie en werkbespreking.  

• Probeer de wens van het zorgkantoor of andere financiers te vormen/vertalen naar de 
behoefte van de cliënt. Laat daar geen kloof ontstaan. 

 
Annette:  
Ik ervaar de eisen die aan mij gesteld worden ten aanzien van het mijzelf moeten 
verantwoorden in de huidige vorm als absurd en gekmakend. De institutionele logica 
(registratieregels, CIZ-eisen) komen neer op geïnstitutionaliseerd wantrouwen. Dat legt een 
druk op mij. Binnen deze situatie is het vertrouwen dat mijn baas in mij stelt van enorm 
belang. Door zijn vertrouwen ontstaat ruimte om te proberen ‘het goede’ te doen en zijn 
geloof in mijn kunnen geeft mij energie en neemt twijfels weg. Door zijn vertrouwen komen 
mijn kwaliteiten tot hun recht. 
 
In de omgang met deze leuke, maar ook zware doelgroep is het belangrijk om zowel 
lichamelijk als geestelijk fit te zijn. Als er eigen sores zijn, is er geen ruimte voor de ander en 
kan de gedachte ontstaan ‘los het even zelf op’. Als er ruimte is en je kijkt achter het 
probleem, zie je mooie mensen met verhalen. 
 
Gelukkig kijkt het Zorgkantoor momenteel alleen nog maar naar wat geregistreerd is en of dit 
geregistreerde contact in de rapportage is terug te vinden. Wat ik doe binnen het contact 
maakt niet uit. Dus wassen we samen wel eens af, dweilen we de vloer, ga ik mee om 
nieuwe gordijnen te kopen, ga ik mee naar Sociale Dienst, tandarts et cetera… Het kunnen 
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ontspannen contacten zijn, waarin ik meer zie en hoor dan tijdens een gesprek in een 
spreekkamertje. 
 
Ik verwacht van mijn baas dat hij in de onderhandelingen met het Zorgkantoor een punt 
maakt van de inhoud en kwaliteit van zorg. Dat geïnstitutionaliseerd wantrouwen ten koste 
gaat van de inhoud van de zorg en de kwaliteit ervan. En dat wat wij doen juist heel erg met 
zorg te maken heeft. 
 
Tot slot de speelruimte. Die heb ik nodig om uit te zoeken wat werkt. Ik experimenteer met 
dingen die mijn inziens horen bij present zijn en verken daarbij grenzen. Ik weet zelf goed 
waarom ik wat doe. Een gesprek met elkaar over gehanteerde normen en waarden is van 
groot belang. 
 
Ook geeft Annette aan te moeten leren omgaan met machteloosheid die ze soms kan voelen 
in het werk. Machteloosheid omdat ze graag een einde aan schrijnende situaties wil maken, 
wat vervolgens niet lukt en waarbij ze toch present wil blijven. Vanuit die machteloosheid wil 
ze handelen maar dat sluit niet aan bij de cliënt, bijvoorbeeld omdat hij daar nog niet aan toe 
is.  
Steeds meer mensen passen niet meer in het systeem. Medewerkers komen klem te zitten 
tussen kunnen, willen en verwachtingen vanuit het systeem met mogelijk een burnout op de 
loer. Annette geeft aan dat ze hier de ene keer beter mee om kan gaan dan de andere keer. 
Ze is blij met kleine dingen, en probeert niet te hoge doelen te stellen.  
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Weergave van de zaaldiscussie in aanbevelingen: ‘hoe kan het anders?’  
Creatieve zoektochten. Bijvoorbeeld gebruik maken van de ruimte die geboden wordt.  
58 Procent van het werk is declarabel, de rest wordt gebruikt voor cliënten zonder indicatie, 
creatief registreren. 
 
Financiële instellingen uitleggen dat hun systeem niet werkt. In gesprek de logica van zorg 
en de logica van financiers aankaarten. Aangeven dat wat je doet effectief is. Effectief in de 
zin van verbetering van kwaliteit van leven. Een andere logica toepassen. Het product wat je 
levert is: contact en een relatie aangaan met cliënten. Daarbinnen doen wat nodig is, 
omschrijven in het kader van kwaliteitseisen.  
 
Geen onderscheid maken tussen de inspanningen van vrijwilligers en professionals. Er zijn 
vrijwilligers en betaalde krachten. ‘Vrijwilliger’ is niet hetzelfde als ‘amateurisme’ en 
‘beroepskracht’ staat niet synoniem voor ‘goede werker’.  
 
Reflectieve sturing: in staat zijn om datgene wat je doet langs de lat van de reflectie te 
leggen. Van daaruit ben je in staat om te verantwoorden/uit te leggen wat je doet. 

 
Kloof overbruggen door 'papieren' cliënten te maken tot cliënten met een verhaal, met een 
(levens)geschiedenis.    
 
Serieus nemen van de praktische wijsheid van de medewerker en vertrouwen hebben in de 
medewerker.   
 
Wederkerigheid: open staan voor de cliënt en er oog voor hebben dat de cliënt ook open 
staat voor de medewerker. Presentie streeft naar andere onderlinge verhoudingen.   
 
Wees in de organisatie coherent in het werken vanuit de presentie. Je kunt een organisatie  
niet alleen op een bepaald laagje present maken.  
 
Doorbreken van institutionele concurrerende systemen. Stel de cliënt centraal in de 
samenwerking. Werk samen i.p.v. elkaars concurrenten te zijn. Hierdoor kun je doen wat 
goed is en voorkom je het doorschuiven van een cliënt van de ene naar de andere 
organisatie.  
Blijf volhouden om bij andere instanties de cliënt centraal te stellen!  
 
Normatieve reflectieve professionaliteit.  
De medewerker is, naast een sociaal technisch bekwaam mechanisme, een practicus en 
reflecteert hierover. De medewerker heeft ruimte nodig om te reflecteren en die ruimte wordt 
normatief opgevuld. Normatief betekent dat je op zoek gaat naar wat goed is voor de cliënt. 
De medewerker is een morele actor die trouw is, compassie heeft en die zich afvraagt wat 
goed is voor deze cliënt op dit moment in zijn leven.  
 
Opstarten van learning communities of practicioners. Hierbij gaat het niet alleen om 
vakinhoudelijke competenties maar leert men ook zich moreel te verhouden tot cliënten. 
Deze morele kant ontbreekt vaak in de huidige opleidingen.   
 
Evidence based practice aanwenden om te komen tot goede inzichten. 
Er zijn waardevolle inzichten vanuit gedegen wetenschappelijk onderzoek die je kunt 
gebruiken. De toepassing hiervan behoeft altijd reflectie en een normatieve inbedding. 
Kritisch blijven t.a.v. van de vraag op welke wijze en vanuit welk oogpunt ze tot stand zijn 
gekomen. Het gaat over de manier waarop deze inzichten aangewend moeten worden.  
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Het verder ontwikkelen van practice based evidence, waarbij de bewijslast gebaseerd is op 
praktijken. Theorieën baseren op basis van beschreven en onderzochte praktijken (zoals de 
presentie).  
 
Doe zelf aan fund raising.  
 
Goede leidinggevenden faciliteren hun medewerkers. Ze zijn geen boekhouder of 
doorgeefluik van externe druk. Stimuleren van medewerkers i.p.v. sturen.   
 
 
 

 
 
 



 10 

Mededelingen 

 
Huis van Presentie 
De presentie neemt meer en meer een vlucht, steeds meer mensen zijn ermee bezig. Sinds 
het najaar heeft de Stichting Presentie hard gewerkt aan een infrastructuur: het Huis van 
Presentie (presentienetwerk). 
In het najaar hebben enkele financiers zich aangeboden. De Stichting Presentie heeft 
aanvragen ingediend bij deze fondsen, maar dit heeft tot op heden nog niet tot resultaat 
geleid. De Stichting Presentie zal ons blijven informeren over de voortgang.  
 
Meerjarenstrategie 
In februari is er een bijeenkomst geweest met managers in de zorg die aan presentie doen. 
Conclusie is dat veel leidinggevende iets willen met de presentie zoals scholing en het 
meedoen als pilot. Verzoek van de managers is om een meerjarenstrategie te ontwikkelen 
met als uitgangspunt: waar willen heen met de presentie. De Stichting ondersteunt dit 
voorstel en denkt erover na hoe dit vorm te geven.  
 
Verpleegkunde en presentie  
Andries Baart en Mieke Grypdonck hebben een boek over verpleegkunde en presentie in 
voorbereiding. Het is het streven om dit voor de zomervakantie aan de uitgever aan te 
bieden.  
 
Pilots gezocht 
Stichting Presentie zoekt pilots: organisaties die meer op een presentieachtige wijze willen 
werken en daar zelf ook menskracht en geld in willen steken. Vanuit de Stichting Presentie 
wordt steun geboden, bijvoorbeeld in de zin van training, coaching en onderzoek.  
Andries doet een oproep aan een ieder die hierover ideeën heeft, om zich aan te melden.  
 
Presentie in Vlaanderen 
Presentie vindt goede aansluiting in Vlaanderen. Men wil in Vlaanderen een Vlaams netwerk 
voor presentie oprichten. Op dit moment is het nog lastig om hiervoor geld en menskracht te 
vinden. Wordt vervolgd! 
 
Vrijwilligers gezocht  
Stichting Presentie zoekt vrijwilligers, o.a. voor: 

• de ledenadministratie;  

• het onderhouden van de website. 
Je kunt deze activiteiten vanuit huis doen.  
 
Pilot vanuit Kwintes 
Er is momenteel een pilot gestart vanuit de stichting Kwintes (begeleid wonen). In Almere 
start een voorziening voor zwerfjongeren onder de 18 jaar. Vanaf het begin wil men dit op 
een presentieachtige wijze vormgeven. Kwintes zorgt voor de financiële mogelijkheden, de 
Stichting Presentie biedt coaching en volgt het geheel onderzoeksmatig. Een 
presentiebeoefenaar (Kitty van Elst) wordt leidinggevende. Zij zal van begin af aan de 
presentie vorm en inhoud kunnen geven. 
Andries nodigt de zaal uit om haar adviezen te geven. Samengevat: 

• De jongeren vanaf het begin betrekken bij de bouw, de inrichting en het aannemen van 
medewerkers. Het geheel vorm en inhoud geven vanuit het perspectief van de jongeren.  

• Streven naar een gemeenschap die bestaat uit allerlei verschillende medewerkers en 
gebruik maken van ieders talenten. Medewerkers de ruimte geven om contacten te 
ontwikkelen en hen niet te beperken tot hun eigen taakgebied. Motto: ‘iedereen die hier 
werkt is zorggever’.  
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• Medewerkers moeten zich in kunnen leven in en af kunnen stemmen op de leefwerelden 
van deze jongeren.  Aansluiten bij hun levensgeschiedenis. Waar mogelijk 
herstelwerkzaamheden richting ouders en waar de jongeren vandaan komen.  

• Blijven staan voor de presentiebenadering en het zichtbaar maken van de praktijken door 
erover te vertellen en te schrijven. Exposure een plek geven. 

 

 


