
De kracht van kwetsbaarheid



Hoe ik hier terecht kwam?





Participatie en gezondheid in beleid, onderzoek en praktijk.

Bekeken vanuit mijn praktijk:









De ontmoeting was interessanter als de film!



De connectie tussen mensen onderling en waarom zij 

elkaar (soms) niet begrijpen?

Altijd bezig met:





Anders opstellen = Anders kijken



Resultaat:

Ik leerde iemand zich 

Kwetsbaar opstellen, waarmee 

hij/zij makkelijker met een 

vreemde in contact kwam. 



+ een verhaal



Wat is de functie van dit verhaal?



Naam: Marijke van Dongen

Leeftijd: 56 

Functie: Projectleider, Centrum voor jeugd en gezin.
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Naam: Arne Mellaard

Leeftijd: 45 

Functie: Programmamanager onderzoek
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Naam: Berdi

Leeftijd: 48 

Functie: Onderzoeker

3



Ik vind het belangrijk te zorgen en koken voor mijn zieke vriendin.Delen vind ik belangrijk 

van mooie en verdrietige momenten in het leven.

Ik ben trots op mijn werk met vrijwilligers. Eigenlijk ben ik trots op hen, als ik zie hoe zij zich 

ontwikkelen en hoe zij zich inzetten.

Ik maak me druk om de tweedeling in onze samenleving. Ik zie dat mensen buiten spel 

komen te staan. 

Naam: Marijke van Dongen

Leeftijd: 56 

Functie: Projectleider, Centrum voor jeugd en gezin.
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Ik vind het belangrijk om voor de ouders te zorgen van een goede vriendin, omdat zij een 

sterk beroep moeten doen op anderen om zelfstandig te blijven. 

Ik ben trots op mijn dochters, omdat zij midden in de stad zich ontwikkelen tot leuke, lieve 

en evenwichtige meiden. 

Ik maak me druk om rationele ideeën over beleid, omdat er verschillende realiteiten zijn 

waarvan de complexiteit niet in rationele beleidsmodellen is te vangen. Hierdoor worden 

niet altijd de beste oplossingen gekozen die voor specifieke groepen werken. 

Naam: Arne Mellaard

Leeftijd: 45 

Functie: Programmamanager onderzoek
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Ik vind het belangrijk er voor mijn dochter te zijn als ze mij nodig heeft, omdat ik haar op de 

wereld heb gezet en ze pas 10 is. 

Ik ben trots op mijn dochter. Ze is knap lief en sociaal. 

Ik maak me druk om oorlog en ellende. Het is zinloos, ik snap er niets van. 

Naam: Berdi

Leeftijd: 48 

Functie: Onderzoeker
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Als je op de hoogte bent van 

elkaars verhaal weet je wat je aan 

elkaar hebt en kun je makkelijker 

iets samen ondernemen of voor 

de ander betekenen. 



Die kennis van het verhaal van de 

ander geeft je dus meer zicht op 

de context



Rik Moonen - sociaal cultureel 

ondernemer?



Ik creëer ruimte voor (persoonlijk) sociaal contact in 

woon- en werkomgeving, zodat mensen elkaar beter 

begrijpen, zich prettiger voelen en beter 

functioneren. Dit doe ik aan de hand van workshops 

en trainingen, zowel voor stadsbewoners als 

bedrijven & organisaties in de stad.



• Professionals

• Beleidsbepalers

• Studenten



Welke rol kan een kwetsbare 

opstelling hebben in de relatie tussen 

beleid, onderzoek en praktijk?



Door je kwetsbaar op te stellen ga je 

anders naar mekaar kijken, begrijp je 

mekaar beter, doordat je op de 

hoogte bent van elkaars belangen en 

behoeften.







De academie, een creatieve maar veilige omgeving!



i.s.m. de bewoners!

1. Dienst

2. Product

3. Activiteit 

4. of Ontwerp in de wijk 



Eerst de praktijk leren kennen!







Dan een ontwerp maken:









4 belangrijke vragen!

1. Wie is je doelgroep?

2. Waarom is het voor die ander relevant?

3. Hoe pak je het aan?

4. Wat blijft er over?











Gezondheid & ouderenzorg



https://www.youtube.com/watch?v=TaqMBcS9nXw

https://www.youtube.com/watch?v=TaqMBcS9nXw


Dhr. Kroet



Dit ben ik thuis. Mijn huis is mijn “plekkie”. Hier voel me op mijn gemak.



Door de revalidatie die ik heb ondergaan kan ik weer thuis wonen en zelf 

de deur op en doen. Ik vind dit erg fijn.



De traplift betekend heel veel voor mij. Met een kleine aanpassing kan 

ik toch zelfstandig wonen. Ik vind het erg fijn dat dit soort dingen 

uitgevonden worden.



Op de vijfde foto ziet u mijn achtertuin. Ik hou heel erg van dieren. 

Ik had altijd vogels en vissen. In mijn achtertuin stond een volière.

Door mijn gezondheidstoestand  moest ik deze hobby opgeven. 

Mijn aquarium heb ik gelukkig nog wel.





Ik heb verschillende medicijnen die ik moet innemen. Dit vind ik erg lastig 

om te onthouden. De zusters hebben hier iets op gevonden. Er staan op mijn 

tafel vier bekertjes met tijd erop. Dit is de tijd waarop ik deze medicijnen

moet innemen.



Sigaretten zijn voor mij een ontspanning daarom vind ik het fijn dat ik kan 

roken zonder dat mensen hier last van hebben.



“We moeten de mens 

weer als mens gaan 

zien”

- Rini Biemans







Hoe staat kwetsbaarheid dan in relatie tot beleid onderzoek en praktijk?



Als je het verhaal van stadsbewoners 

meeneemt in het te schrijven van beleid, 

heb je gedegen onderzoek gedaan naar de 

praktijk en zal het beleid ook beter aansluiten 

op die praktijk.



“Kwetsbaarheid is een 

kracht,

geen zwakte”
- Rik Moonen


