
Wat is herstel?
Kwetsbare mensen omschrijven herstel zelf in termen van: mee

doen, erbij horen, een goed gevoel over jezelf en eigen regie. Zij

brengen herstel ook nadrukkelijk in verband met ambities. 

Herstel verwijst naar zowel een uitkomst als een proces. Als uit-

komst gaat het bij herstel om een zingevend bestaan met hoop en

zicht op een betere toekomst, dat verwijst naar betere bestaans-

voorwaarden, verbinding met anderen, een positieve identiteit &

competenties en toegang tot instituties, netwerken en rechten.

Herstel betekent niet dat iemand vrij is van problemen, symptomen

of verslaving of daar niet langer mee worstelt. Het betekent ook

niet dat iemand geen begeleiding, behandeling of medicatie meer

nodig heeft of dat iemand per se zelfstandig en onafhankelijk in zijn

eigen behoeften voorziet. 

Het proces van herstel is uniek en persoonlijk. Het is een proces van

vallen en opstaan, van kleine stapjes vooruit en stapjes terug, van

succeservaringen, maar ook van frustraties en pijn. Herstellen doen

mensen zelf; de vonk daartoe moet in henzelf ontstaan.

Krachtwerk in een notendop
• Gaat uit van de eigen kracht van cliënten en de hulpbronnen in

hun omgeving.

• Versterkt de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie

van cliënten.

• Gaat ervan uit dat de grenzen aan de ontwikkeling van cliënten

en hun omgeving vooraf niet bekend zijn of vastliggen.

• Begrijpt het functioneren van cliënten vanuit meerdere dimen-

sies (handelen, systeem, ontwikkeling) en vanuit hun inbedding

in diverse systemen (gezin, familie, vrienden en kennissen,

scholing en opleiding enzovoorts).

• Beschouwt de samenleving als rijk aan hulpbronnen en moge-

lijkheden tot herstel.

• Richt zich op zelfsturing en neemt de keuzes van cliënten als 

vertrekpunt van de begeleiding.

• Draait om de werkrelatie tussen cliënt en begeleider.

• Wordt bij voorkeur uitgevoerd in de natuurlijke leefomgeving 

van cliënten.

• Zet maximaal in op de benutting van het persoonlijke steun-

systeem van cliënten en schakelt het professionele systeem zo

weinig mogelijk in, maar zoveel als nodig is.
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Krachtwerk

Krachtwerk is een methodiek om kwetsbare mensen te ondersteunen bij het volwaardig meedoen in de samenleving.

Krachtwerk maakt gebruik van de kracht en mogelijkheden van mensen en de hulpbronnen in de gemeenschap en helpt 

hen de regie over hun leven te houden of terug te krijgen. Krachtwerk wordt toegepast bij diverse doelgroepen en in

diverse werkvelden, waaronder de maatschappelijke opvang en beschermd wonen, vrouwenopvang, verslavingszorg,

forensische zorg, vluchtelingenwerk, welzijnswerk en in het sociale domein (sociale wijkteams). 

1 ‘Krachtwerk’ is door prof. dr. Judith Wolf ontwikkeld in samenwerking met de 

Academische Werkplaats Opvang & Herstel, onderdeel van Impuls - 

Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc. 
2 In de zomer van 2015 heeft Krachtwerk, de krachtgerichte basismethodiek, de 

erkenning ‘Goed onderbouwd’ gekregen. Krachtwerk wordt opgenomen in de 

databank Effectieve sociale interventies van Movisie.



Pijlers van Krachtwerk

‘Kwetsbare mensen beschikken over een gevarieerd arsenaal aan
overlevingsstrategieën en ongekende veerkracht. Aansluiten op de
eigen veerkracht van mensen en die versterken is dé opdracht van
professionals’. (begeleider)

Hoop op een zingevend bestaan
Kwetsbare mensen voelen zich vaak in de steek gelaten, ervaren

over het algemeen weinig binding meer met de samenleving en

beschouwen zichzelf als buitenstaanders. De weinig rooskleurige

situatie laat onverlet dat zij vaak hoop blijven koesteren op een

beter bestaan, op een leven dat de moeite waard is om geleefd te

worden. Krachtwerk sluit daarom aan bij die - vaak verborgen -

gevoelens van hoop en doet die herleven.

Burgerschap
Kwetsbare mensen zijn en blijven burger ondanks hun vaak zwakke

maatschappelijke positie en ondanks hun soms lastige of bijzondere

gedrag. Krachtwerk kiest burgerschap als ijkpunt voor verandering.

Dat betekent niet dat iedereen aan het ideaalbeeld van autonome

burger moet voldoen, wel dat het perspectief daarop blijft bestaan

en dat er nooit sprake mag zijn van een ‘tweederangsburgerschap’.

Krachtwerk laat mensen ervaren wat burgerschap kan betekenen in

hun leven.

Sociale kwaliteit
Krachtwerk is gefundeerd in een model dat de situatie van kwets-

bare mensen begrijpt en verklaart vanuit diverse factoren op 

micro-, meso- en macroniveau. Dit houdt in, dat er aandacht is voor

individuele factoren (bijvoorbeeld de kracht en belastbaarheid van

iemand), maar ook voor factoren die van invloed zijn op de sociale

inbedding van mensen en de werking van instituties, en voor ont-

wikkelingen in de samenleving als geheel (vergrijzing, verkleuring

etc.).

Hulpbronnen
Bij herstel is het aanboren van hulpbronnen van wezenlijk belang.

Herkenning en benutting van die hulpbronnen kan de cliënt immers

helpen om zijn doelen te realiseren met het oog op een zingevend

bestaan. Belangrijk is, dat kwetsbare mensen niet langer dan nodig

zijn aangewezen op professionele hulpverlening en zichzelf met

behulp van hun omgeving zo goed mogelijk weten te redden. Het is

dé uitdaging voor professionals om alles in het werk te stellen om

met de mensen zelf de hulpbronnen op te sporen en te gebruiken. 

Uiteindelijk willen cliënten weten dat je werkelijk om ze geeft, dat je
het belangrijk vindt hoe het met ze gaat, dat je naar ze zult luiste-
ren, dat je ze zult respecteren (welke achtergrond ze ook hebben) en
dat je gelooft dat ze iets waardevols kunnen opbouwen met de
hulpbronnen in henzelf en om hen heen’. (begeleider)

Krachtgericht begeleidingstraject
Krachtwerk is te beschouwen als een proces waarin begeleiders

allerlei taken uitvoeren ter ondersteuning van het herstelproces van

cliënten. Omdat het leven vaak veel sterker is dan de leer, worden

deze taken zelden in een keurige volgorde, volgens het boekje, uit-

gevoerd. Desondanks kent het begeleidingstraject herkenbare

delen, namelijk: focusbepaling, herstelondersteuning en evaluatie.

Dit traject van samenhangende delen en bijbehorende taken is uit-

gewerkt in een handleiding voor begeleiders die hen in het dage-

lijkse werk overzicht en houvast biedt. 

Instrumenten van Krachtwerk

Krachteninventarisatie
Kern van een krachteninventarisatie is om zicht te krijgen op de

krachten en hulpbronnen van kwetsbare mensen ter ondersteuning

van hun herstelproces. De krachteninventarisatie draait om de

vraag wat voor iemand het leven de moeite waard maakt. Door die

vraag krijgt iemand weer toegang tot zijn wensen en verlangens en

zicht op wat voor hem en belangrijke anderen in zijn naaste om-

geving een ‘goed leven’ is. Het werkblad krachteninventarisatie be-

schrijft, aan de hand van tien leefgebieden, de wensen, ambities en

competenties van een persoon en zijn omgeving, in het verleden,

het heden en de toekomst. 
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‘Ik had een negatief zelfbeeld. Op den duur ga je geloven wat ze
allemaal over je zeggen. Nu is dat anders … 
Ik heb ontdekt dat ik goed voor mezelf kan opkomen en heel sociaal
ben ingesteld. Ik weet nu dat ik zelf keuzes kan maken en dingen
kan bereiken. Ik stel zelf vragen over wat ik met mijn toekomst wil
en hoe ik daarvoor kan zorgen’. (cliënt)

Actieplan
Krachtwerk gaat ervan uit dat alle mensen doelen hebben. Er is

altijd wel iets dat een persoon raakt, iets waar hij behoefte aan

heeft of iets wat hem energie geeft. Het is de kunst om daar samen

achter te komen. In een actieplan worden die doelen omgezet in

kleine, haalbare acties om de doelen te realiseren. Het actieplan is

daarmee een soort werkagenda, die helpt om overzicht en focus te

bewaren. 

‘Ik heb gemerkt dat wanneer de doelen en de daarbij horende acties
echt van haarzelf zijn, ze ook eerder uitgevoerd worden, te meer
daar het ook kleine voor haar bereikbare stapjes zijn.’ (begeleider)

Teamkrachtbespreking
Een teamkrachtbespreking is de brandstof voor een team dat

krachtgericht wil werken. Het houdt de uitgangspunten en princi-

pes van het krachtmodel levend en sterk. De teamkrachtbespreking

ondersteunt en versterkt begeleiders in hun werk om cliënten beter

bij te staan bij het behalen van hun doelen. De bespreking helpt ook

bij het vlottrekken van stagnaties in het begeleidingstraject.

Centraal staan de uitdagingen en puzzels die voortkomen uit het

dagelijkse werk. De eerder genoemde krachteninventarisatie vormt

het vehikel voor het samen bespreken, het aanreiken van creatieve

oplossingen in het werk met cliënten en het uiteindelijk gezamen-

lijk opbouwen van een ‘body of knowledge.’ 

Implementatie en borging

Krachtgerichte, lerende organisaties
Net als bij cliënten is bij begeleiders de omgeving in hoge mate

bepalend voor hun doen en laten. Als de werkomgeving bij het

oude blijft dan is de kans groot dat begeleiders snel zullen terugval-

len in hun oude manieren van werken. Daarom is het voor een

goede implementatie van Krachtwerk nodig dat de principes die

hieraan ten grondslag liggen ook de basis vormen voor de inrichting

van de organisatie. Een organisatie die voluit kiest voor Krachtwerk

is casusgeleid, heeft een duidelijke focus, een wederkerige sturing,

is lerend & reflecterend en beschouwt professionals als vakmensen.

Modelgetrouwheid
Een modelgetrouwe uitvoering van Krachtwerk betekent dat de uit-

voering ervan in de praktijk is zoals die hoort te zijn. Hoe meer

modelgetrouw de uitvoering, hoe groter de kans op goede resulta-

ten voor cliënten en hun naasten. De kwaliteitseisen van

Krachtwerk zijn vastgelegd in een kwaliteitskader. Teams kunnen

zich laten toetsen op modelgetrouwheid. Die toetsing gebeurt door

audits met hiervoor specifiek opgeleide auditoren.
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Meer lezen

Het methodiekboek ‘Krachtwerk: een krachtgerichte basismetho-
diek voor kwetsbare mensen’ is een onmisbaar anker in het kracht-

gerichte werken. Het geeft de fundamenten en de achtergronden

van de krachtgerichte basismethodiek weer, beschrijft wat het

krachtgerichte begeleidingstraject omvat en onder welke voorwaar-

den een succesvolle en duurzame implementatie van deze manier

van werken gerealiseerd kan worden. Te bestellen via: 

info@krachtenherstel.nl 

Voor instellingen die trainingen afnemen zijn de volgende materia-

len ontwikkeld:

De ‘Handleiding voor een krachtgericht begeleidingstraject’ is te

beschouwen als ‘gereedschap’ voor begeleiders in hun dagelijkse

werk met cliënten. De handleiding geeft allerlei handvatten en aan-

wijzingen die begeleiders in de uitvoering houvast geven en ook

zorg dragen voor een eenduidige uitvoering van de krachtgerichte,

herstelondersteunende basismethodiek. Deze handleiding is

belangrijk bij de implementatie van het krachtgerichte werken in

een team of organisatie.
Wolf, J. (2012). Handleiding voor een krachtgericht begeleidingstraject.

Nijmegen: Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg, Radboudumc.

De ‘Hulpmiddelenwaaier voor een krachtgericht begeleidings-
traject’ bestaat uit alle werkbladen en hulpmiddelen die begelei-

ders nodig hebben in de begeleiding van cliënten of die tijdens het

traject van dienst kunnen zijn. Ook de hulpmiddelenwaaier is

bedoeld als houvast in de samenwerking tussen cliënten en bege-

leiders.

Wolf, J. (2012). Hulpmiddelenwaaier voor een krachtgericht begeleidingstraject.

Nijmegen: Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg, Radboudumc.

Meer informatie

Radboudumc

Impuls academie - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg 

www.impuls-onderzoekscentrum.nl 

Voor vragen over de methodiek en de trainingen: 

@: info@krachtenherstel.nl 

tel: 024 - 361 88 26 

Vormgeving: Final Design
Drukwerk: Rikken Print b.v.

4 •  Krachtwerk



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF004700680065006e0074002000500044004600200057006f0072006b00670072006f007500700020002d00200032003000300035002000530070006500630069006600690063006100740069006f006e0073002000760065007200730069006f006e003300200028007800310061003a0020003200300030003100200063006f006d0070006c00690061006e00740029>
    /NLD <FEFF004700680065006e0074002000500044004600200057006f0072006b00670072006f007500700020201300200032003000300035002000530070006500630069006600690063006100740069006f006e0073002000760065007200730069006f006e0020003300200028007800310061003a0020003200300030003100200063006f006d0070006c00690061006e00740029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


