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“Krachtwerk helpt bij het versterken van iemands vermogen tot 

zelfregula;e, vooral door te onderzoeken waartoe mensen intrinsiek zijn 

gemo;veerd en door te werken aan wat voor hen van waarde is voor hun 

huidige en toekoms;ge bestaan.”

(Wolf, 2016)



 

1 
De cliënt heeft 
het vermogen 
te herstellen 
en zijn leven 
te veranderen. 

2 
Focus 
op krachten, 
niet op 
tekort- 
komingen. 

3 
De cliënt 
heeft 
de regie 
over de 
begeleiding. 

4 
De werkrelatie 
staat centraal 
en is 
essentieel. 

5 
Werk in de 
natuurlijke 
omgeving. 

6 
De samen- 
leving is een 
belangrijke 
hulpbron. 

Zes principes van Krachtwerk



Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg

Vormen van kracht

• Persoonlijke kwaliteiten ( ik ben)
• Talenten en vaardigheden ( ik kan)
• Omgevingskrachten ( ik heb)
• Kennis en ervaringen        ( ik weet)
• Interesses en aspiraties ( ik wil )



Wat houdt herstel in?

Herstel als uitkomst:

• Een zingevend bestaan met hoop en zicht op een betere toekomst, en;

• Leven in veiligheid;

En, voortvloeiend uit de condi;es van sociale kwaliteit:

• Bestaanszekerheid en bestaansvoorwaarden (inkomen, woonruimte, 
werk, ac;viteiten, contacten);

• Verbindingen met anderen;

• Competen;es, zelfwaardering en een posi;eve iden;teit;

• Toegang tot ins;tu;es, netwerken en rechten.



Herstel is ook
1. Het terugvinden van hoop na wanhoop

2. Het doorbreken van vermijding en ontkenning, aandurven om je leven onder 

ogen te zien, komen tot begrip en accepta;e

3. Een ontwikkeling van s;lstand en terugtrekking naar ontmoe;ng en ac;eve 

par;cipa;e

4. Ac;eve coping na passieve aanpassing

5. Het terugvinden van een posi;ef zelfgevoel (na een ervaren nega;eve 

iden;teit) en het terugkrijgen en opnieuw claimen van een ‘gevoel van zelf’ 

6. Het hervinden van zingeving na vervreemding en doelloosheid



Herstel betekent niet dat iemand

• vrij is van problemen, symptomen of verslaving, of daar niet langer 
mee worstelt;

• geen begeleiding of behandeling meer nodig heeS of geen medica;e 
meer hoeS te gebruiken;

• per se zelfstandig en onaTankelijk in zijn eigen behoeSen (en in die 
van naasten in zijn omgeving) voorziet.



Confronta0e met het complete boodschap

• 1. Jij-gedeelte: dit legt het contact met de ander en slaat op:

• De waarneming van concreet gedrag (zoals: ‘Ik zie dat jij…’), 

• Het zo nodig op basis van de reacXe van de inwoner bijstellen van de 

waarnemingen en confrontaXe; 

• 2. Ik-gedeelte: dit verwijst naar het weergeven van de eigen ervaring als 

begeleider (‘Ik word er bang van’, Ik heb daar last van’);

• 3. Wij-gedeelte: dit maakt de ervaring gemeenschappelijk en gee[ 

(ver)binding (‘Ik zou willen dat wij…’, ‘Laten we met elkaar…’)



Wat is sociale kwaliteit?

De mate waarin:
• mensen kunnen par;ciperen in het sociale, economische en culturele leven 

en in de ontwikkeling van hun gemeenschap, 
• zodanig dat dit guns;g doorwerkt op hun welzijn en zelfrealisa;e,

• waardoor zij ook weer invloed uit kunnen oefenen op de condi;es van hun 
bestaan.



Ondersteunen van par;cipa;e en zelfregie (© Wolf, 2016)


