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Inleiding

‘Empowerment is inspireren’, dat is de titel waaronder wij in 2009 in Delft onze verdiepings-
tocht aangingen naar de betekenis en reikwijdte van het begrip empowerment. Zo zouden 
we namelijk onze methodiek van empowerment in een notendop omschrijven. 

Empowerment gaat uit van de eigen kracht van mensen. Het gaat om wat mensen wel 
kunnen, in plaats van wat mensen niet kunnen. Empowerment gaat om ik en de ander, 
om zelf, maar niet alleen. In de gemeente Delft werken we volgens deze gedachte van 
empowerment.

De wens tot verdieping van het begrip kwam voort uit het werken ermee, zoals we 
het ondermeer hebben uitgelegd in de doelstelling van het programma Arbeidsmarkt, 
Inkomen & Emancipatie (2006 – 2010):  “Burgers van Delft, mannen en vrouwen, kunnen 
in economische zelfstandigheid leven. Uitgaande van hun eigen kracht en kennis hebben zij 
de mogelijkheden om mee te doen aan de samenleving.” We wilden stilstaan bij de vraag 
wat empowerment nu precies is en betekent; en onze nog niet uitgeschreven methodiek 
verder ontwikkelen met de mogelijk nieuwe inzichten. 

Voor	de	komende	jaren	staat	empowerment	stevig	op	de	agenda.	

In ‘Samen werken aan Delft’, aanbevelingen voor het nieuwe gemeentebestuur (gemeente 
Delft 2010) staat beschreven dat empoweren werkt: versterk mensen in hun eigen 
kracht, stimuleer dat mensen op eigen benen kunnen staan en kunnen deelnemen aan 
de samenleving.

In het Coalitieakkoord Delft 2010 – 2014 ‘Aan het werk’ is empowerment  omschreven 
en toegelicht als ‘mensen versterken in hun eigen kracht: van bewustwording naar 
belangenbehartiging en participatie. Van emancipatie naar participatie in betaald werk en 
zorgarbeid. Ook met integratie en inburgering leggen we de fundamenten voor vitaal en 
actief burgerschap’.

In de Stadsvisie Delft 2030 staat empowerment ook beschreven, onder één van de drie 
invalshoeken voor de stad, de meest persoonlijke: de Gastvrije stad. Een gastvrije stad is 
een stad waarin iedereen aan het werk kan, in zijn waarde kan zijn en kan meedoen. 
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Redenen te over om onze bevindingen te delen. Dat doen we met dit essay, dat bestaat 
uit de volgende drie onderdelen:

1. een theoretische verkenning, 
 door Marjan de Gruijter van het Verwey-Jonker Instituut;
2. een empirisch onderzoek, 
 door de gemeente Delft: de weergave van een elftal gesprekken over empower-
 ment, die we hebben gevoerd met inspirerende Delftenaren;
3. een uitleiding waarin we de lessen die we uit het onderzoek geleerd hebben in de 
 vorm van dilemma’s aangeeft; deze dilemma’s vormen de agenda voor de dialoog 
 die ik de komende jaren graag met Delftenaren, bestuur en medewerkers aanga.

Graag bied ik u met dit essay Durf	te	Dromen,	over	empowerment veel leesplezier aan. 

Saskia Bolten, wethouder gemeente Delft,
Juni 2010

  Empowerment 
 
	 	 een	theoretische	verkenning	ten	behoeve	van	het	werken	
	 	 aan	empowerment	in	de	praktijk

1.  Inleiding

De gemeente Delft ziet het werken met een empowerment-benadering als een belang-
rijk instrument in het behalen van ambities voor haar burgers. Neem bijvoorbeeld de 
doelstelling van het programma Arbeidsmarkt, Inkomen & Emancipatie (2006 – 2010) 
van de gemeente Delft. Deze doelstelling luidt:

‘Burgers	van	Delft,	mannen	en	vrouwen,	kunnen	in	economische	zelfstandigheid	leven.	Uitgaande	
van	hun	eigen	kracht	en	kennis	hebben	zij	de	mogelijkheden	om	mee	te	doen	in	de	samenleving.’

Maar wat is empowerment nu precies en hoe kan een empowement-benadering zó wor-
den ingezet dat deze kan bijdragen aan het realiseren van beleidsdoelen? Dit zijn vra-
gen die de gemeente Delft graag beantwoord wil zien. De gemeente heeft daarom het 
Verwey-Jonker Instituut uitgenodigd om een essay te schrijven, waarin een verdieping van 
het empowermentbegrip centraal staat en dat kan bijdragen aan een bestendiging van het 
werken met een empowerment-benadering.
In dit essay komen de volgende onderwerpen aan de orde. Eerst wordt empowerment in 
de bredere context van actief	burgerschap geplaatst. Daarna wordt het begrip empower-
ment nader besproken: wat wordt hieronder verstaan, op welke (levens)domeinen is het 
van toepassing, en hoe verhoudt het zich tot andere, aanpalende begrippen? Vervolgens 
komt de vraag aan de orde voor wie empowerment bedoeld is en welke empowerment-
doelen er zijn.

Daarna wordt besproken wie welke rol vervult bij empowerment. Meer in het bijzonder: 
wat kan de rol van de overheid en van professionals zijn bij het proces van zelfversterking 
van (groepen) burgers? Kunnen overheden of professionals burgers ‘empoweren’? Het essay 
eindigt met een aantal randvoorwaarden en afwegingen bij het werken aan empowerment 
voor beleid en praktijk.
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2.  Actief burgerschap en empowerment

In veel gemeenten en instellingen is een omslag te zien in de wijze waarop men het hoofd 
wil bieden aan sociale of maatschappelijke problemen: integraal werken en het aanspre-
ken van de eigen	kracht van burgers zijn hierbij centrale kenmerken. De meer actieve rol 
van de zorgvrager, patiënt, cliënt of klant - door de gemeente Delft verwoord als een be-
weging van ‘vóór de klant’ naar ‘mét de klant’ - heeft ook tot gevolg dat deze burger meer 
verantwoordelijk wordt voor het oplossen of voorkómen van problemen in het eigen 
leven. Dit veronderstelt een actieve deelname aan, en verantwoordelijkheid voor de sa-
menleving, kortom, actief	burgerschap. Maar ook aan professionals en instituties worden 
(nieuwe) eisen gesteld. Actief burgerschap ontstaat immers in de wisselwerking tussen 
burgers en de institutionele omgeving. Burgers moeten beschikken over competenties 
om verantwoordelijkheid te kunnen nemen en dragen, en instituties dienen burgers hier-
toe uit te nodigen, te ondersteunen en toe te rusten.1

Het proces van het uitnodigen van burgers om deel te nemen aan de samenleving en 
het ondersteunen van burgers hierbij, gebeurt de laatste jaren vaak onder de noemer 
van ‘empowerment’. Werken aan empowerment en werken met een empowerment-
benadering heeft op allerlei sociaal-maatschappelijke terreinen voet aan de grond 
gekregen. Het is positieve een benadering, die uitgaat van de kracht van mensen, zowel 
degene die ‘empowered’ willen worden, als degenen die hen daarbij kunnen ondersteu-
nen. Er wordt dus een appèl gedaan op de capaciteiten van alle betrokkenen. Er is geen 
sprake van hiërarchie: ieders inbreng is van belang. De empowerment-benadering is ook 
aantrekkelijk omdat een vergroting van de kwaliteit van leven centraal staat, zowel voor 
individuen als voor de samenleving als geheel. Er wordt weliswaar gewerkt aan concrete 
doelen binnen een bepaald domein - bijvoorbeeld dat van de gezondheidszorg of de 
sociale zekerheid - maar de resultaten, namelijk zelfversterking en krachtiger worden, 
overstijgen het specifieke domein en zijn positief voor alle levensterreinen.

Wil empowerment onderdeel zijn van een denk- en handelingskader van overheden, 
professionals en burgers, dan is het van belang om preciezer te kijken naar het begrip: wat 
is nu empowerment?
Het valt op dat het een Engelse term is. In de Van Dale wordt empowerment uitgelegd 
als ‘het geheel van maatregelen ter stimulering van mensen, met name werknemers, om 
zelf verantwoordelijkheid te nemen’. De vertaling die de Engelse Van Dale geeft bij het 

1  Tonkens, E. (2006). Meerjarenkader Onderzoek en onderwijs 2005-2009. 
  Bijzondere leerstoel Actief Burgerschap, competentieontwikkeling en
  toerusting. Amsterdam: Stichting Actief Burgerschap.

werkwoord to empower is ‘in staat stellen‘.2 Dat laatste lijkt echter nogal een beperkte 
vertaling, waarin de nadruk ligt op de rol van een derde in het proces van zelfversterking. 
In de eerste vertaling gaat het om mensen die zélf verantwoordelijkheid nemen, maar 
hoe zij dit (moeten) doen en waartoe wordt niet duidelijk.
Vertalingen uit het Engels brengen ons dus nog niet veel verder. In de sociale weten-
schappen, de (preventieve) gezondheidszorg en ontwikkelingssamenwerking zijn wel veel 
definities of omschrijvingen van het begrip empowerment in omloop. Hieronder volgen 
een aantal voorbeelden.

Empowerment	beoogt	het	opheffen	van	afhankelijkheden	en	het	verruimen	van	de	keuze-
mogelijkheden	van	de	doelgroep.3

Empowerment	is	een	actief,	participatief	proces	waardoor	individuen,	organisaties	en	gemeen-
schappen	meer	controle,	zelfverwezenlijking	en	sociale	gerechtigheid	bereiken.4

Empowerment	 is	het	proces	van	zelfversterking	 (individueel	en	collectief ),	met	de	bedoeling	
ongewenste	 achterstelling	 in	 rechten,	 plichten	 en	 kansen	 ongedaan	 te	 maken	 en	 ruimte	 te	
scheppen	voor	het	ontwikkelen	en	demonstreren	 van	competenties	en	 voor	het	beleven	 van	
een	zinvol	bestaan.5

Op het eerste gezicht verschillen de omschrijvingen veel van elkaar, maar bij nadere bestu-
dering blijken de definities grofweg dezelfde elementen te bevatten: empowerment is een 
proces waarin gewerkt wordt aan zelfversterking (‘empowering’), maar ook een gewenste 
toestand of uitkomst (‘empowered’).6 De gewenste uitkomst van empowerment is een 
samenleving waarin mensen gelijkwaardig zijn en een ieder goed tot zijn recht kan komen.
Empowerment gaat dus om het wegwerken van achterstand, om krachtiger en machtiger 

2  In: Bobbe, L., Reimerink, L. (2006). Empowerment in de volkshuisvesting. 
  Brandstof voor bewoners. Rotterdam: Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 
  (SEV).
3  Steenssens, K., Regenmortel, T. van, (2007). Empowerment Barometer. 
  Procesevaluatie van empowerment in buurtgebonden activeringsprojecten. 
  Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.
4  Peterson, N.A., Hughey (2004) In: Jacobs, G., Braakman, M.,Houweling, J. (2005). 
  Op eigen kracht naar gezond leven. Empowerment in de gezondheidsbevordering: 
  concepten, werkwijzen en onderzoeksmethoden. Utrecht: Universiteit van 
  Humanistiek. [eigen vertaling].
5  Definitie uitgesproken door Saskia Bolten, Wethouder Delft, tijdens de vierde 
  Antiarmoede conferentie, september 2009, Delft
6  Jacobs e.a., ibid.
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worden en het bewerkstelligen van maatschappelijke of politieke veranderingen. Empower-
ment kan betrekking hebben op individuen, maar ook op gemeenschappen of organisaties. 
Op basis van deze drie niveaus worden in de literatuur doorgaans de volgende dimensies 
onderscheiden:

  1. persoonlijke empowerment;
  2. community empowerment;
  3. organisatie empowerment.

Deze dimensies staan niet op zichzelf. De empowerment-benadering gaat uit van een 
ecologisch of relationeel mensbeeld: mensen zijn nooit volledig autonoom, maar onder-
deel van hun sociale en politieke omgeving. Dit wordt vaak voorgesteld in een model met 
een aantal cirkels:

Het model laat zien dat men- sen zijn ingebed in relaties met 
anderen en in een bepaalde omge- ving. Deze inbedding biedt keuze- en 
handelingsmogelijkheden, maar perkt deze ook in.7 Een keuze van een individu heeft 
immers invloed op anderen of op zijn omgeving. Kortom, er is sprake van interactie tus-
sen de niveaus. Dit betekent dat werken aan empowerment van een gemeenschap bij 
kan dragen aan de empowerment van individuele leden. Of omgekeerd: een gebrek aan 
empowerment op het individuele niveau kan een weerslag hebben op het gemeenschaps-
niveau. Daarmee is empowerment ook een politiek begrip: de toerusting van personen 

7  Jacobs e.a., ibid.

en de toerusting van de omgeving zijn van belang voor het functioneren van het geheel, 
bijvoorbeeld de samenleving.
Het verschil tussen empowerment en participatie kan ook in dit licht worden gezien. 
Empowerment heeft het expliciete doel om sociale of politieke veranderingen te bewerk-
stelligen, bij participatie vormt de sociale en politieke context een gegeven. Daarom gaat 
in de empowerment-benadering de ontwikkeling van individuen of groepen richting meer 
autonomie, keuzevrijheid, et cetera, altijd hand in hand met veranderingsprocessen op het 
collectieve- of institutieniveau.8

Samenvattend: De empowerment-benadering is inclusief en doet een beroep op de erva-
ringen en capaciteiten van alle betrokkenen. Empowerment heeft betrekking op zowel het 
individuele, het groeps- en het gemeenschapsniveau en deze niveaus beïnvloeden elkaar 
wederzijds. In de empowerment-benadering is de individuele mens altijd verbonden met 
zijn sociale en politieke omgeving. Empowerment heeft - in tegenstelling tot het begrip 
participatie - altijd het doel om politieke of sociale veranderingen te bewerkstelligen. 
Voorts kan empowerment betrekking hebben op een	proces - hier staat het gezamenlijk 
werken aan het verwerven van (meer) eigen kracht centraal - maar ook op de	uitkomst 
van dit proces.

Tot slot: het definiëren van het domein waarop empowerment van toepassing is, is van 
belang omdat het anders onmogelijk is om een specifiek empowermentdoel vast te stel-
len. In de gezondheidsbevordering zal het empowermentdoel bijvoorbeeld te maken heb-
ben met gezond(er) worden, terwijl in het domein van werk en inkomen het kunnen 
voorzien in het eigen levensonderhoud centraal staat. De afbakening van het domein 
is echter nog om een andere reden belangrijk: op die manier blijft er zicht op het feit 
dat mensen of groepen in verschillende domeinen, verschillende rollen vervullen. Het is 
mogelijk dat iemand in een bepaald domein weinig grip op het eigen leven heeft, terwijl dit 
in een ander domein wél het geval is.9 Niet dat wat mensen (gedacht worden) te kort (te) 
komen staat centraal, maar hun (onderlinge) veelzijdigheid en kracht. De kracht binnen het 
ene domein kan worden aangeboord ten behoeve van een andere.
Op welke (groepen) burgers heeft empowerment nu eigenlijk betrekking en wat zijn 
(hun) empowermentdoelen? Aan deze vragen is de volgende paragraaf gewijd.

8  Laverack, G. (2005). Public Health. Power, empowerment and professional 
  practice. New York: Palgrave MacMillan.
9  Jacobs, e.a., ibid.
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3.  Doel en doelgroepen van empowerment

Al eerder was te lezen dat aan de empowerment-benadering een ecologisch mensbeeld 
ten grondslag ligt: mensen zijn van elkaar en van hun omgeving afhankelijk in hun 
doen en laten. Als in een samenleving een ongelijke verdeling bestaat van keuze- of 
handelingsmogelijkheden, of sprake is van een ongelijke toegang tot bronnen, dan ontstaan 
sociale problemen. De doelgroep van empowerment wordt doorgaans dan ook gevormd 
door personen die zich in een minderheids- en/of afhankelijkheidspositie bevinden, zoals 
patiënten, allochtonen, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, kwetsbare 
ouderen, uitkeringsgerechtigden, et cetera. Het achterliggende empowermentdoel voor 
deze doelgroepen is een volwaardig of actief burgerschap, zodat ook zij voldoende 
ruimte hebben om te kiezen, verantwoord te handelen en hierbij gebruik te maken van 
de aanwezige hulpbronnen.10

Volwaardig	en	actief	burgerschap is een nastrevenswaardig doel, maar wat houdt dit precies 
in? En hoe kan worden vastgesteld of men bezig is dit doel te bereiken? Veel wetenschap-
pers en professionals hebben zich al over dit vraagstuk gebogen, mede omdat overheden 
en instellingen - die empowerment van bepaalde groepen nastreven - graag willen weten 
of, en in hoeverre hun beleid succesvol is.
Om op deze kwestie licht te kunnen schijnen, is het noodzakelijk preciezer te kijken naar 
de doelen die worden nagestreefd. De meeste auteurs maken hierbij een onderscheid 
tussen empowermentdoelen die betrekking hebben op individuen en op doelen die be-
trekking hebben op gemeenschappen en/of organisaties.
Op zowel het persoonlijke, als op het gemeenschap/organisatieniveau worden drie soor-
ten doelen onderscheiden: beleving,	kritisch	bewustzijn en gedrag. Hieronder worden deze 
doelen nader uitgewerkt.

Empowerment op het individuele niveau
Empowermentdoelen op het persoonlijke niveau hebben te maken met activering van indi-
viduen die hun psychisch welzijn, weerbaarheid en veerkracht ten goede komen.11 Het zijn 
kortom allemaal aspecten die te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling en groei.

Zelfbeleving
Bij zelfbeleving staat het geloof in het eigen kunnen centraal. Een voorbeeld is dat iemand 
meer gaat geloven in het eigen vermogen om de eigen leefsituatie te beïnvloeden. 

10  Steenssens en Van Regenmortel, ibid.
11  Steenssens en Van Regenmortel, ibid.

De persoon krijgt meer gevoel van controle over het eigen leven, maar ook meer ver-
trouwen in de eigen competenties en meer gevoel van eigenwaarde.

Kritisch	bewustzijn
Het gaat hier om het vergroten en het versterken van het inzicht in de eigen doelen, verlan-
gens en behoeften. Een persoon weet, kortom, beter wat hij wil en wenst. Daarnaast krijgt 
een persoon meer inzicht in de eigen mogelijkheden om deze doelen te verwezenlijken.

Gedrag
Hieronder worden uitingen van persoonlijke empowerment verstaan, het maken van 
bewuste keuzes, het ontwikkelen van (meer) copingvaardigheden en het weerbaarder 
worden. Ook meer participeren is een teken van persoonlijke empowerment.

Gemeenschaps- en organisatieniveau
Ging het bij persoonlijke empowermentdoelen om versterking van het individu, hier gaat 
het om het versterken van een gemeenschap, bijvoorbeeld een buurt of 
een organisatie. Net als bij individuen is het bij groepen of 
gemeenschappen van belang dat men gelooft in de (eigen) 
mogelijkheden van de groep, maar ook dat men (meer) 
inzicht ontwikkelt in de mogelijkheden en middelen om 
de doelen van de groep te verwezenlijken. Empowerment 
op gemeenschaps- of organisatieniveau kan zich tot 
slot ook manifesteren in deelname van de groep aan 
overlegstructuren, netwerken, politiek, et cetera.12 

Bovengenoemde doelen - op het terrein van (zelf)beleving, kritisch bewustzijn of gedrag - 
veronderstellen allen een actieve inzet en betrokkenheid van degene die ‘empowered’ 
worden. Méér zelfvertrouwen en méér inzicht zijn het resultaat van een proces van 
persoonlijke groei, niet van de inspanningen van anderen.
Empowermentdoelen kunnen kortom alleen gerealiseerd worden door de groep zélf. 
Empowerment kan niet worden gegeven, het moet worden verworven. Aan dit uitgangspunt 
is de volgende paragraaf gewijd.

12  Steenssens en Van Regenmortel, ibid. en Peters, L., Jacobs, G., Molleman, G. (2007). 
  Toolbox voor het meten ven empowerment bij de einddoelgroep. Woerden: 
  Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ).
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4.   Empowerment: kracht en macht

Empowerment gaat om kracht en macht. Het doel van empowerment is immers dat 
individuen of groepen iets winnen, of erbíj krijgen: zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, invloed, 
zeggenschap, et cetera. Door diverse auteurs is nagedacht over de vraag hoe 
empowermentprocessen op gang (kunnen) komen. Idealiter nemen kwetsbare mensen 
hiertoe zelf het initiatief: personen in een kwetsbare positie, bijvoorbeeld mensen die 
niet economisch zelfstandig zijn, gaan zich realiseren dat zij zich in een achterstandspositie 
bevinden en dat anderen het beter hebben (kritisch bewustzijn). Vervolgens omarmen 
deze personen het idee dat zij zélf het lot in eigen hand kunnen nemen (zelfbeleving). 
Tot slot ondernemen zij allerlei activiteiten die ervoor zorgen dat zij daadwerkelijk meer 
invloed op hun eigen leven verwerven, bijvoorbeeld door het volgen van scholing, of het 
opeisen van een plaats in politieke overlegstructuren (gedrag).
Kenmerkend voor dit bottum	 up proces, is dat er geen overheid of professional aan 
te pas komt. Hooguit vervult men een rol in de randvoorwaardelijke sfeer, maar het 
empowermentproces start van	 binnenuit. Dit betekent overigens niet dat overheid of 
professionals helemaal niets met het empowermentproces te maken hebben. Al eerder 
werd geconstateerd dat de empowerment van individuen en groepen van invloed is op 
de omgeving en vice versa. In dit geval zou het kunnen betekenen dat de overheid en 
professionals op termijn hun aanbod of beleid aanpassen omdat de ‘empowerde’ groep 
dit van hen vraagt.

In de praktijk werkt het echter vaak anders. Het is juist de achtergestelde positie van 
kwetsbare mensen die hen er van weerhoudt om initiatief te nemen in de richting van 
empowerment. Een vicieuze cirkel is geboren: achterstelling kan eigen initiatief in de weg 
staan en eigen initiatief is nodig om achterstelling op te heffen. Het is dus maar zeer de 
vraag of mensen altijd in staat zijn om hun situatie en de daarbij behorende spiraal van 
‘aangeleerde hulpeloosheid’ zelfstandig te doorbreken.13 Vaak blijkt dat zij hier hulp bij 
nodig hebben.
De overheid en professionals ontwikkelen daarom beleid en interventies om bepaalde 
kwetsbare groepen in de samenleving sterker of weerbaarder te maken. In Delft wordt 
bijvoorbeeld onder de vlag van empowerment gewerkt aan het wegwerken van onge-
wenste achterstelling en het vergroten van de competenties van mensen die niet eco-
nomisch zelfstandig - en vaak afhankelijk van een uitkering - zijn. Dit gebeurt door het 
activeren van mensen.

13  Wallerstein (1992) in Jacobs e.a., ibid.

In dit geval ligt het initiatief voor empowerment dus buiten de groep. Maar is een derge-
lijke top	down benadering van empowerment eigenlijk wel mogelijk?
In de literatuur over empowerment komt deze kwestie veelvuldig aan de orde. Er bestaan 
risico’s als het initiatief voor empowerment niet vanuit mensen zelf komt, maar van	bovenaf
wordt aangestuurd. Het belangrijkste risico van het inrichten van een empowerment-
proces via professionele interventies, is dat mensen verantwoordelijk worden gemaakt 
voor hun eigen leven, terwijl hun tegelijkertijd de kans wordt ontnomen om hiervoor zelf 
verantwoordelijkheid te nemen op grond van hun eigen keuze. Kritiek is dan ook dat er in 
wezen niets verandert aan de oorspronkelijke machtsverhoudingen tussen professionals 
en burgers, want het zijn nog steeds de professionals die bepalen wat goed is voor de 
burgers. Hiermee is niet gezegd dat interventies van de overheid of professionals altijd tot 
doel dienen om de machtsverhoudingen in de samenleving te veranderen ten gunste van 
minder machtigen. Het wil wel zeggen dat áls men daadwerkelijk met een empowerment-
benadering wil werken, dat dan de bestaande machtsverhoudingen ten minste ter discus-
sie moeten kunnen staan en dat het altijd de groep zélf is die de eigen doelen formuleert. 
Kortom, empowerment waarbij vooraf gestelde doelen van anderen centraal staan is dus 
een contradictio	in	terminis. En: iemand kan niet tegen zijn zin in ‘empowered’ worden.

5.  Rol van overheid en professionals bij empowerment

Hoe kunnen overheid, professionals en instellingen nu toch een rol spelen bij empower-
ment van (groepen) burgers? Zoals eerder te lezen was, is afwachten totdat vanzelf een 
empowermentproces op gang komt geen goede keuze, omdat het mensen in een ach-
tergestelde positie juist vanwege deze positie vaak ontbreekt aan vaardigheden, kennis, 
(zelf)vertrouwen, enzovoorts, om vooruit te komen. Daarnaast hebben overheden en 
professionals vanuit hun functie of opdracht eigen 
legitieme redenen waarom zij empowerment 
belangrijk vinden, bijvoorbeeld omdat zij wil-
len bijdragen aan het vergroten van het wel-
zijn van de bevolking.

Een actieve betrokkenheid van de 
overheid, professionals en instellingen bij 
empowerment van (groepen) burgers 
houdt allereerst in dat zij ruimte geven aan 
thema’s, doelen en strategieën van burgers 
zélf. Beleid, interventies of activiteiten 
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zouden dan niet zozeer gericht moeten zijn op het geven van macht aan de groep, maar op 
het creëren van voorwaarden waaronder men macht kan verwerven. In dit verband is het 
goed om nog nader stil te staan bij het begrip macht. In navolging van Laverack14 kunnen 
twee soorten macht worden onderscheiden. De eerste soort is ‘macht als gegeven’. Deze 
vorm van macht wordt ook wel	zero-sum macht genoemd. Achterliggende gedachte is dat 
er een bepaalde totale hoeveelheid macht is. Als iemand een bepaalde hoeveelheid macht 
heeft, dan betekent dit automatisch dat de ander die bepaalde hoeveelheid macht niét 
heeft. Of: als de één machtiger wordt, dan wordt de ander minder machtig.
Bij de tweede vorm van macht is geen sprake van een vaste totale hoeveelheid. Deze vorm 
wordt ook wel non zero-sum macht genoemd. Macht is een ‘expanding commodity’15. 
Deze benadering van macht is gebaseerd op het idee dat als een individu of een groep 
meer macht verwerft, dat anderen daarvan profiteren. Voorbeelden hiervan zijn een 
toename van (zelf)vertrouwen, empathie of (zelf)respect. Kan de eerste vorm van 
macht worden getypeerd als een ‘win-lose’ situatie; bij de tweede vorm van macht zijn er 
uitsluitend winnaars.16

Bij een empowermentproces kunnen beide soorten macht in het geding zijn. Individuen 
of groepen kunnen bijvoorbeeld meer beslismacht nastreven rondom zaken die voor 
hen van belang zijn. Als zij meer beslismacht verwerven, dan betekent dit dat anderen 
minder te zeggen krijgen. Maar vaker gaat het bij een empowermentproces om het 
verkrijgen van de tweede soort macht. De groep verwerft bijvoorbeeld meer inzicht, 
(zelf )vertrouwen, kennis en vaardigheden. Dit is een verrijking voor iedereen, het is 
kortom, een	productieve vorm van macht. Empowerment van de één leidt niet tot de-
empowerment van de ander.

Wat kunnen overheid en professionals doen om een dergelijk empowermentproces te 
ondersteunen? Aanknopingspunten bij deze vraag kunnen worden gevonden in het werk 
van Steenssens en Van Regenmortel17. Deze auteurs stellen dat bepaalde basiswaarden 
aanwezig moeten zijn. Dit zijn als het ware randvoorwaarden waaronder empowerment 
gerealiseerd kan worden. Deze waarden zijn: rechtvaardigheid, gelijkheid, zelfbeschikking, 
pluralisme en democratische participatie. Het is van belang dat de overheid en 
professionals deze waarden onderschrijven en hun beleid, activiteiten, et cetera, op 
basis van deze waarden inrichten. Deze waarden zijn uitgewerkt in een zestal praktische 
werkingsprincipes, die handvatten vormen voor het werken aan een empowerment:

14	 	 Laverack, ibid. 
15  Israel e.a. (1994) in Jacobs e.a. ibid.
16  Laverack, ibid.
17  Steenssens en Van Regenmortel (2006) in Peters e.a. ibid.

De empowerment-benadering is:
• Krachtgericht. De empowerment-benadering focust op het identificeren van 
 mogelijkheden, bronnen en capaciteiten in plaats van op de negatieve aspecten
  en risicofactoren. Dit betekent echter niet dat de aanwezige problemen worden 
 genegeerd.
• Positief. Vanuit wederzijds respect en vertrouwen wordt gewerkt aan ver-
 betering en versterking.
• Inclusief. Er is betrokkenheid van alle belanghebbenden.
• Participatief. Maximale zeggenschap en invloed worden nagestreefd, op zijn 
 minst van de meest rechtstreeks belanghebbenden.
• Integraal. Er wordt een brede, contextuele kijk gehanteerd.
• Relatiegericht. Er is aandacht voor de sociale kwaliteit (relaties en netwerken) 
 en het verbinden van krachten.

Belangrijk hierbij is dat men zich bewust is van de eigen power	 base. De overheid en 
professionals beschikken doorgaans over deskundigheid, financiële middelen, wettelijke 
mogelijkheden, et cetera. Zaken die mensen die meer empowerment nastreven, niét heb-
ben. Dit geeft de overheid en professionals een bepaalde macht over deze groep. Voor 
empowerment is het van belang dat overheid en professionals deze macht zo aanwenden 
dat deze ten goede komt aan het proces van zelfversterking. Ook hier geldt weer: niet 
door simpelweg bevoegdheden of middelen over te dragen. Hoe het wél moet is in hoge 
mate afhankelijk van de context en het domein waarin empowerment wordt nagestreefd, 
maar ook van de doelen.
Overheden en professionals die met een empowerment-benadering gaan werken zijn - 
omdat ze ‘machtiger’ zijn dan degene die ‘empowered’ willen worden - verantwoordelijk 
voor het ontwikkelen van een heldere methodiek, het verspreiden van kennis (over 
empowerment), het stimuleren van de ontwikkeling van empowermentbewustzijn en 
-vaardigheden bij de groep. Deze zaken zijn contextgebonden en per definitie in iedere 
situatie - of voor ieder individu of groep - verschillend, omdat maximale participatie, 
inzet, zeggenschap en invloed wordt nagestreefd. In de gezondheidsbevordering, maar 
ook in de ontwikkelingssamenwerking is inmiddels een groot bestand aan (geëvalueerde) 
methodieken en werkwijzen beschikbaar. Ook worden er meetinstrumenten ontwikkeld 
waarmee men beoogt te meten of en in hoeverre empowerment wordt gerealiseerd. 
Deze kunnen als inspiratie worden gebruikt bij het werken aan empowerment in de 
Delftse context.
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6.  Randvoorwaarden

De laatste paragraaf van dit essay is gewijd aan enkele organisatorische randvoorwaarden 
die nodig zijn wanneer men aan empowerment wil werken.18

Allereerst is het van belang dat er draagvlak is voor het perspectief van empowerment 
bij de betrokken organisaties. Dit betekent dat ieders specifieke aandeel en agenda een 
meerwaarde moet betekenen voor de gemeenschappelijke agenda van het empower-
mentproject. Alle betrokken organisaties dragen samen verantwoordelijkheid voor de 
gemeenschappelijke agenda. Deze verantwoordelijkheid komt tot uitdrukking in het op-
nemen van het perspectief van empowerment in de visie en het beleid van de betrokken 
organisaties, maar ook in het besteden van concrete aandacht en ondersteuning bij het 
ontwikkelen en verankeren van dit perspectief. Ook dient er aandacht te bestaan voor 
empowerment van de medewerkers. Dit kunnen zowel professionals, als leden van de 
‘einddoelgroep’ zijn.
Ten tweede dienen voldoende tijd en middelen beschikbaar te zijn voor het realiseren 
van participatie. Participatie is immers de motor van empowerment. Het ontwikkelen en 
onderhouden van samenwerkingsrelaties, individuele coaching, et cetera, vergen mens-
kracht, tijd en middelen. Het is van belang dat er een voldoende en geconcentreerde 
personeelsinzet mogelijk is en dat er voldoende doorlooptijd is om participatie goed te 
ontwikkelen en te verankeren. Dit principe kan op gespannen voet staan met de project-
matige of procesmatige wijze waarop overheden en professionals (activerings)activiteiten 
inrichten. Ook kan het principe ertoe leiden dat er andere doelen dan gebruikelijk wor-
den gesteld. Een	topdown geformuleerd resultaat kan zijn ‘100	vrouwen	hebben	succesvol	het	
traject	doorlopen	en	zijn	doorgestroomd	naar	vrijwilligerswerk’. Een resultaat in de termen van 
empowerment kan zijn ‘ Ik	heb	onderzocht	wat	ik	belangrijk	vind	in	mijn	leven	en	ik	heb	nu	
het	zelfvertrouwen	en	de	vaardigheden	om	mijn	ambities	na	te	streven’. In de eerste formu-
lering staat het af te leggen traject vast, alsmede het eindpunt. Uit de tweede formulering 
blijkt dat zowel het traject als het eindpunt onderdeel zijn van het empowermentproces 
zélf.
Ook kunnen doelen in de loop van een traject veranderen. Een bekend voorbeeld uit 
de gezondheidsbevordering is een community-interventie, gericht op het stoppen met 
roken van buurtbewoners in een sociaal zwakke buurt. De deelnemers aan deze - via een 
empowerment-benadering ingerichte interventie - bleken gaandeweg het traject niet te 
willen stoppen met roken, maar roken juist te zien als een manier om met de stress van 

18  Zie Steenssens, K., Regenmortel, T. van, (2007). Empowerment Barometer.  
  Procesevaluatie van empowerment in buurtgebonden activeringsprojecten. 
  Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.

het dagelijks leven om te gaan. De deelnemers wilden wél graag verder werken in een 
traject gericht op het aanpakken van de oorzaken van stress, zoals opvoedproblemen, 
schuldenproblematiek, et cetera. Een concreet probleem voor de financier en uitvoer-
ders van het stoppen met rokenproject was toen hoe met deze vraag van de deelnemers 
om te gaan. De geplande (en gefinancierde!) activiteiten rondom stoppen met roken sloe-
gen niet aan, maar er was wel behoefte aan andere activiteiten. Deze waren echter niet 
begroot en het was ook maar de vraag of gezondheidsprofessionals de meest geschikte 
personen zouden zijn om de gewenste activiteiten te begeleiden. Kortom, het inspelen op 
de daadwerkelijke vraag van de groep vraagt heel veel flexibiliteit van organisaties, maar 
ook van professionals!

Mede in dit licht zijn de empowerment-competenties van de medewerkers van groot 
belang. Zij zullen immers de groep - die (aanvankelijk) minder machtig of krachtig is - 
moeten ondersteunen in het proces van zelfversterking, ook als de groep zich in een 
andere dan verwachte of gewenste richting ontwikkelt. De houding en de werkwijze van 
alle betrokkenen dient empowerend te zijn. Dit vergt specifieke vaardigheden, die door 
deskundigheidsbevordering, intervisie, et cetera, kunnen worden opgedaan, uitgewisseld 
en verder worden ontwikkeld.

Werken aan empowerment is niet eenvoudig. Het vraagt om een hoge mate van pro-
fessionaliteit, betrokkenheid en zelfkennis van overheid en professionals. Het is ook een 
proces van lange adem, waarin alle partijen - overheid, professionals en burgers - bereid 
moeten zijn zich over de grenzen van hun eigen power	base heen in te spannen voor een 
gezamenlijk ontwikkeld doel.
Maar werken aan empowerment kent vooral grote opbrengsten. Er ontstaat een partner-
schap van overheid, professionals en burgers, dat gezamenlijk werkt aan het realiseren van 
volwaardig burgerschap voor iedereen. 
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  Durf te Dromen
  voorbeelden	van	Delfts	empowerment	

In aanvulling op het essay empowerment hebben hebben we een bont gezelschap van 
Delftenaren, zowel van binnen als buiten de gemeentelijke organisatie, gevraagd naar 
hun visie op en ervaringen met het begrip empowerment. Doel van deze gesprekken 
was verhalen op te tekenen die ons kunnen inspireren en ons verder kunnen brengen 
met het werken volgens de gedachte van empowerment. Het waren leuke en verassende 
interviews. We danken hierbij de mensen die met ons hebben willen praten. Aan het 
einde van dit verhaal vindt u een lijst met geïnterviewden.  

Wat is empowerment? 
De meeste gesprekspartners gebruikten het begrip empowerment niet heel expliciet, 
maar de achterliggende betekenissen van het begrip waren voor onze gesprekspartners 
een rode draad in hun persoonlijke leven en hun werk. 

Empowerment gaat volgens onze gesprekpartners om het 
proces van zelfversterking. Belangrijke ingrediënten 

daarin zijn (vanuit de “ik” bekeken): zelfinzicht, veer-
kracht, drive en een bepaalde oerkracht. Bij dit 
proces is de omgeving (dus de ander) van cruciaal 
belang. De term zelfversterking, hoewel misschien 
de meest letterlijk Nederlandse vertaling, dekt dus 
de term empowerment niet voldoende vanwege 

de meer individualistische invulling van dit begrip. In 
de woorden van Wouke Lam: “Empowerment is op 

eigen kracht, maar niet alleen”.
De omgeving wordt dus als onlosmakelijk onderdeel van het 

empowerment proces gezien. Pratend over deze omgeving verwezen onze gespreks-
partners naar begrippen als respect, wezenlijke interesse, tijd, vertrouwen, een veilig net-
werk en het buiten de gebaande paden gaan om iemand te helpen. In het onderstaande 
zullen we dieper op enkele van deze begrippen ingaan. 

Empowerment is dus een veelomvattend begrip. Een interessante ervaring die uit de 
gesprekken naar voren kwam, is dat het expliciete gebruik van het begrip empowerment 
juist tot positieve en constructieve gesprekken leidt. Lichter van toon, maar zeker niet 
leger wat betreft inhoud. 

Zelfinzicht en kennis van de ander
Zelfkennis is volgens veel respondenten een eerste stap om het proces van empowerment 
in gang te zetten. Faouzzia Zaghdoud vertelt dat ze dit bewustzijn eigenlijk al heeft sinds ze 
zich kan herinneren. Het gaat om een energie die ze in zich heeft. Soms is die even weg, 
maar het komt altijd weer terug. Dit zelfinzicht heb je nodig om te weten wat je graag wilt 
doen en waar je passie ligt. Maar je hebt ook inzicht nodig in wat je wel en niet kan. 

Dit zelfinzicht is ook van cruciaal als je een ander probeert bij te staan in zijn of haar em-
powerment proces. Vanuit de empowerment gedachte is namelijk wederzijds respect en 
gezien en gekend worden erg belangrijk. Volgens Wouke Lam kan je de ander niet kennen 
zonder jezelf te kennen en het gaat er volgens haar om de ander op een diep niveau te 
respecteren en vrij van oordelen en aannamen naar anderen te kijken. Volgens Wouke 
Lam is dit ook heel belangrijk in teams waarin mensen samenwerken. Zo laat zij mensen 
ook altijd hun levensverhaal vertellen. Het is belangrijk dat mensen weten waar verschil 
in gedrag vandaan komt. Hafida Azough vertelt over het versterkende effect van etnisch 
gemixte groepen, waar vrouwen (en zijzelf ook) met hun eigen vooroordelen geconfron-
teerd worden en daar sterker uit komen. 

Meer in het algemeen benadrukt Wouke Lam dat mensen, willen ze zich empoweren, wel 
uit hun comfortzone moeten (willen) komen. En is het volgens haar belangrijk om mensen 
te kennen die juist iets anders kunnen dan jij. 

Als we het hebben over zelfinzicht en kennis is ook de toegang hiertoe belangrijk, zo 
bleek uit het interview met Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur van DOK (de Delftse 
bibliotheek). Het (leren) lezen is volgens hem dan ook een belangrijke voorwaarde voor 
empowerment. 

Empowerment betekent ook veerkracht: In de woorden van Wouke Lam “ook al ga je 
negen keer op je bek, het hoeft maar één keer goed te gaan om succes te hebben.” 

Drive vanaf kinds af aan
De mensen met wie we gesproken hebben noemen dat het essentieel is om te weten 
waar je passie ligt. Dit komt duidelijk naar voren als onze gesprekspartners het hebben 
over hun eigen ontwikkelingstraject. Maar het wordt bijvoorbeeld ook duidelijk uit hoe 
Combiwerk werkt. Gabrie Steenvoorden geeft aan dat zij in hun trajecten mensen pro-
beren te plaatsen daar waar hun passie ligt. En dat zijn soms risicovollere plaatsingen dan 
als ze op veilig zouden spelen. Maar het levert zoveel meer op om je droom te proberen 
te verwezenlijken, dat dit uiteindelijk meer oplevert dan de veilige route. 
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De mensen die we gesproken hebben gaven vaak aan dat ze een bepaalde drive en passie 
eigenlijk altijd al hadden, en konden zich dus ook geen moment herinneren wanneer bij 
hen het lontje was aangestoken. De kindertijd en ervaringen met bijvoorbeeld ouders en 
leerkrachten zijn wel aangehaald; zowel steun als tegenslag kan als empowerend beleefd zijn. 

De waarde van trots
Marcel Schikhof vertelt naar aanleiding van het Educheque project dat trots zijn op werk 
enorm belangrijk is. Op de korte termijn is dit project een succes. Bijna alle deelnemers 
hebben een opleiding uitgezocht en iedereen heeft een (werk)relevante opleiding uitge-
zocht. Op deze manier kwamen de deelnemers weer meer in hun kracht te staan volgens 
Marcel Mattijssen. Hij ziet ook dat er van andere, meer dichtgetimmerde instrumenten, 
minder enthousiast gebruikt wordt gemaakt. Dit blijkt ook uit de ervaringen bij Combi-
werk. Mensen worden aangesproken op de zaken waar ze trots op kunnen zijn. Ook het 
project Stuurvrouwen blijkt dat trots een essentieel onderdeel is. Vrouwen zijn trots 
op het predikaat “Stuurvrouw” en gebruiken dat ook. Hier is het eigen perspectief erg 
belangrijk, je kan trots zijn op verschillende prestaties. Een kleine stap kan een grote over-
winning zijn. Dit hoeft niet op het terrein van werk te zijn, maar veel gesprekspartners 
benoemen het belang van werk. 

Over het belang van werk zegt Gabrie Steenvoorden: “Met werk kom je dichter te staan 
bij het leven dat je wilt leiden”. Ook Hafida Azough gaat in op de rol van werk en dan 
met name economische onafhankelijkheid. Zolang vrouwen economisch afhankelijk zijn, 
kunnen ze volgens haar niet hun eigen keuzen maken.  Ook Grace Akabe noemt het 
belang van werk en opleiding. In haar geboorteland Kameroen heeft ze altijd gestreden 
voor betere opleidingskansen voor vrouwen en meisjes. Ook in Nederland ziet ze dat 
onafhankelijkheid cruciaal is voor migrantenvrouwen. 

Het belang van een veilig netwerk
Onze gesprekspartners noemden ook het belang van een veilig netwerk, waar je op terug 
kan vallen. Misschien is dit nog wel belangrijker voor vrouwen dan voor mannen. Zowel 
voor vrouwen die met kleine stapjes vanuit een achterstandspositie moeten komen, als 
juist voor vrouwen in een hoge positie. Zo noemde Hafida Azough de netwerk functie 
van het project Stuurvrouwen die heel belangrijk was voor de deelnemers en Saskia 
Bolten de wethoudersvereniging. Dit veilige netwerk stond in de interviews veel meer op 
de voorgrond dan netwerken waar je op een meer instrumentele manier wat aan hebt.  

Het lef om een droom te hebben 
Onze gesprekspartners hadden over het algemeen geen last van valse bescheidenheid. 

Zo is het meest opvallende aan het verhaal van Wouke Lam dat ze niet onder stoelen of 
banken steekt dat ze een droom heeft, voor Delft, maar eigenlijk voor heel Nederland. 
Het hebben van een droom, en misschien nog wel meer het uitspreken van die droom, 
is wellicht een noodzakelijke voorwaarde om iets te bereiken. Ook al is voor succes het 
kunnen opdelen van die droom kleinere stukjes ook wel weer heel belangrijk.

In de woorden van Eppo van Nispen tot Sevenaer: “be proud and tell it”. En de leus van het 
DOK is: think different, think DOK. Hier spreekt een grote ambitie uit, die geen windeieren 
heeft gelegd. DOK is namelijk in 2009 tot beste bibliotheek van Nederland gekozen. 

Het lef om ambities uit te spreken en niet te bescheiden te zijn, is iets dat voor veel men-
sen moeilijk is. En volgens onze gesprekspartners met name voor vrouwen en mensen in 
een achterstandspositie. Het (weer) durven hebben van een droom zou een belangrijke 
eerste stap in het empowerment proces kunnen zijn. 

Liefhebben is loslaten?
Marcel Schikhof geeft aan dat de overheid moet leren loslaten willen ze meer gaan wer-
ken volgens de methode van empowerment en effectiever worden in bereiken van de be-
leidsdoelen. Het Educheque project is hier een geslaagd voorbeeld van. In het Educheque 
project mochten mensen in een reïntegratietraject helemaal zelf beslissen aan welke oplei-
ding ze hun opleidingsbudget zouden besteden. In het geval van Educheque is er bewust 
voor een private partner gekozen. Binnen de gemeentelijke organisatie is dit loslaten wel 
een cultuuromslag, die niet altijd heel makkelijk gaat. 

Marcel Matijssen noemt dit: “vrijheid in gebondenheid”. Meer gesprekspartners noemden 
een dergelijke grens. De vraag wanneer de vrijheid ophoudt en de gebondenheid op-
houdt blijkt voor de gesprekspartners voor specifieke projecten wel goed te beantwoor-
den. Het beantwoorden van deze vraag op een meer abstract niveau is lastig. 

Saskia Bolten benadert deze kwestie als volgt. Zij beschrijft twee dimensies, de ene richt 
zich op zorg en de andere op ontwikkeling (empowerment). Voor mensen in kwetsbare 
posities is zowel zorg als ontwikkeling noodzakelijk en kunnen elkaar versterken. De poli-
tieke discussie richt zich dan op de vraag waar de zorg op zou moeten houden en de 
ontwikkeling beginnen, of andersom. 

Een ander dilemma hangt hiermee samen. Onze gesprekspartners worden geconfron-
teerd met het volgende: aan de ene kant kan de overheid randvoorwaarden en daarmee 
rust creëren: een inkomen, een goede woning, een stabiele omgeving zijn voorwaarden 
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voor mensen om zich te empoweren. Aan de andere kant kan juist een moeilijke situatie 
een reden geven om te empoweren. Loslaten kan alleen op basis van vertrouwen. Als 
uitgangspunt noemt Saskia Bolten hierbij dat we zouden moeten beginnen met elkaars 
goede intentie niet in twijfel trekken. 

Loslaten (in de rol van de ander) ook van aannames en vooropgezette ideeën van wat 
werkt. Eelco Kat vult dit in als volgt: we zouden ons niet moeten laten leiden door het 
proces, maar door de vraag wat de klant nodig heeft. Volgens Eelco is er op dit punt ze-
ker vooruitgang geboekt, maar valt er nog veel winst te behalen. Dat dit een weerbarstig 
proces is heeft deels te maken met praktische zaken zoals computersystemen, en deels 
met een cultuuromslag binnen de gemeentelijke organisatie. 

Het blijkt wel uit de interviews dat het ander de kans te geven zich te empoweren heel veel 
vraagt van de professionals. Het kunnen laten groeien van de ander vergt veel zelfinzicht en 
zelfvertrouwen. 

De overheid als inspirator?
Uit de gesprekken kwam naar voren dat empowerment door onze gesprekspartners als 
een wezenlijk psychologisch proces wordt neergezet. Dit lijkt moeilijk te beïnvloeden 
door de overheid. 

Het springt in het oog dat de belangrijke elementen van empowerment eigenlijk het 
spiegelbeeld vormen van het beeld dat sommige gesprekspartners hebben van mensen 
in een hardnekkige achterstandssituatie: mensen die in een slachtofferrol zitten, geen 
drive hebben, een onveilige omgeving voor zichzelf creëren en geen dromen (meer) 
hebben. 

Empowerment gaat om het maken van eigen keuzes en onafhankelijkheid, maar bij-
voorbeeld mensen met een uitkering zijn per definitie afhankelijk van de overheid en 
worden verplicht aan reïntegratie trajecten deel te nemen. Maar dit geldt ook voor 
mensen die in organisaties werken. Wouke Lam zegt over het werken als manager bij 
Shell: “je wilt ook gewoon iets bereiken, dat staat vast. Je moet wel mee willen roeien.” 
Hier blijkt dus ook die vrijheid in gebondenheid weer uit. 
 
Volgens meerdere respondenten houdt empowerment op bij de slachtofferrol die som-
mige mensen in achterstandsposities aannemen. Of: empoweren kost heel veel kracht 
en sommige mensen hebben dat gewoon niet. Ook heeft iedereen zijn eigen grenzen, 
niet iedereen hoeft en kan wereldkampioen worden. 

Hoe kan de overheid hier dan iets aan doen? De meeste gesprekspartners zijn ondanks 
bovenstaande moeilijkheden en grenzen hier wel positief over. Gabri van Steenvoorden 
geeft aan dat mensen erg snel apathisch worden als ze werkloos zijn, maar dat ze soms 
moeten wachten op een traject. Het zou dus goed zijn om mensen snel een traject aan te 
bieden. Ook zien we dat gesprekspartners die zelf een empowerende rol hebben tot het 
gaatje gaan om mensen te helpen en buiten gebaande paden treden. Dit zien we duidelijk 
terug bij de manier waarop de consulenten van Combiwerk werken, maar ook in de manier 
waarop Saskia Bolten haar wethouderschap invulling geeft. 

Karin Schrederhof geeft aan dat het essentieel is om in kinderen te investeren; juist om-
dat empowerment processen zo vroeg beginnen. We moeten kinderen niet kwijt raken 
volgens haar, maar vasthouden aan de keten.

Volgens Susana Menéndez zou je als organisatie zorg moeten dragen voor “countervailing 
powers”. Je moet dus kritische werknemers om je heen verzamelen. Dit is lastig omdat 
organisaties van nature een disciplinerend effect hebben. Voor de gemeentelijke organi-
satie komt hier nog een dimensie bij, namelijk het contact met burgers. De relatie tussen 
politiek en burgers is een lastig en kwetsbaar, maar de gemeente zou zich moeten realise-
ren dat ze meer heeft aan kritische burgers dan aan tevreden klanten. In haar woorden: 
“wij behandelen studenten ook als student en niet als klant”. 

Gesprekspartners

Saskia Bolten  Wethouder in Delft voor Participatie en Duurzame ontwikkeling 
Gabrie Steenvoorden Business unit Manager Arbeidsintegratie van Combiwerk
Wouke Lam  Vanuit Shell bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
   gedetacheerd om het diversiteitsbeleid vorm te geven 
Karin Schrederhof  Directeur Woonbron Delft
Eppo van Nispen tot Sevenaer
   Directeur DOK (bibliotheek/concept centre in Delft)
Susana Menéndez  Lid van College van Bestuur van de Haagse Hogeschool
Grace Akebe  Bestuurslid bij Delft Mama
Hafida Azough  Heeft binnen de gemeente het project Stuurvrouwen opgestart
Marcel Schikhof  en Marcel Mattijssen 
   Project Educheque
Eelco Kat  Teamleider consulenten inkomen bij de Gemeente Delft
Faouzzia Zaghdoud Communicatie adviseur Gemeente Delft
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  Durf te Dromen 
	 	 agenda	voor	de	dialoog

In deze uitleiding reflecteren we de inzichten die we meegenomen hebben uit dit onderzoek 
en de discussieavond19 over empowerment die we op 8 maart jongstleden hebben gehouden. 
Over deze inzichten willen we de komende jaren het gesprek nog verder voeren, om het 
begrip van en het werken volgens de methode van empowerment verder te verdiepen. 

Wat is empowerment? 
De kern van empowerment ligt voor ons (mijzelf, de onderzoekers en onze gesprekspartners) 
in het (laten) ontvlammen en het inspireren en geïnspireerd raken. Empowerment is inspireren.
De energie die nodig is om het proces van zelfversterking te laten ontvlammen is van cruciaal 
belang. Het gaat om de kracht om je	eigen	talent in te zetten, vanuit een eigen perspectief. 

Voor Delft is empowerment het in hun kracht zetten van mensen. Mensen architect van 
hun eigen leven laten zijn. Empoweren is een individueel proces, maar empoweren doe je 
niet alleen. In het empowermentproces is er een “ik” en een “ander”.  Kernbegrippen vanuit 
“de ander” zijn: solidariteit, netwerk, vertrouwen, wederkerigheid, oprechte interesse en 
gekend zijn. Kernbegrippen vanuit het “ik”: zelfrespect, niet bescheiden zijn, push op het 
goede moment, kleine stappen, omgaan met tegenslagen en vertrouwen. 

Hoe werken we met empowerment in Delft? 
Empowerment gaat dus om de kracht om je eigen talent in te zetten. Soms ontbreekt die kracht 
echter (even), en juist daar kan en wil de gemeente mensen stimuleren en ondersteunen. 

Empowerment zetten we vanuit het programma  Participatie in als een methode om eco-
nomische zelfstandigheid te bereiken. Het is dus een proces en geen eindresultaat. Een 
proces dat continu onderhouden moet worden en in die zin nooit “af” is. 

Het nadenken over hoe wij als gemeente in de rol van “de ander” processen van empower-
ment kunnen stimuleren heeft in Delft geleid tot de volgende uitgangspunten:
 - Ja, maar      ja, en        - Wederkerigheid
 - Feedback        - Voor de klant      met de klant
 - Oprechte interesse in de ander      - Oren en ogen open en doen
 - Respect

19  Voor deze bijeenkomst heb ik uitgenodigd de onderzoekers, de geïnterviewden 
  en betrokken beleidsadviseurs

Dimensies van empowerment
Uit het onderzoek leren we dat empowerment een begrip is dat zich op verschillende 
dimensies beweegt. De dimensies zijn altijd in beweging en zijn voor iedereen anders. 

Het begrip “ik en de ander” fungeert als een rode draad bij alle dimensies. Achter het 
begrip empowerment zit een relationeel mensbeeld: mensen zijn verbonden met hun 
sociale en politieke omgeving.

Hoe empoweren mensen?
-	 Oerkracht	en	vaardigheden
 Wanneer er gesproken wordt over empowerment, wordt er vaak gerefereerd  
 aan een soort oerkracht, een kracht die mensen van nature in zich hebben. Aan 
 de andere kant zijn er duidelijk empowerment vaardigheden die je aan kan leren; 
 en is opleiding in het algemeen cruciaal voor empowermentprocessen (…omdat 
 werk zo’n belangrijk perspectief is…). Vaardigheden gaan niet alleen over gedrag, 
 maar juist ook over bewustzijn.  
-	 Uitdaging	en	veiligheid
 Willen we onszelf empoweren, dan moeten we uit onze ‘comfort zone’ stappen. 
 Tegelijk, om te kunnen empoweren is veiligheid misschien nog wel belangrijker. 
 Een veilig netwerk is vaak een noodzakelijke voorwaarde voor empowerment 
 processen. 
-	 Dromen	en	daden
 Je eigen kracht te vinden en in te zetten, begint met het hebben van een droom 
 (hoe klein of hoe groot ook).  Het lef om een droom te hebben is daarom cruciaal, 
 maar net zo belangrijk is de realiteitszin om deze droom op te kunnen delen in 
 kleinere, behapbare stappen. 

En hoe kan de gemeente daar een rol in spelen?
Wij zijn ervan overtuigd dat wij als gemeente een empowerende rol kunnen en moeten 
spelen. Het is daarbij van belang ons bewust te zijn van mogelijke spanningsvelden.  

-	 Kracht	en	macht
 Empowerment gaat om het krachtiger worden. Kracht kan ook een aspect van 
 macht in zich hebben, en dat is waar het soms ongemakkelijk kan worden. Macht 
 ontwikkelen (bij de één)  kan betekenen macht afstaan (bij de ander). Empower-
 ment gaat daarom volgens ons om een vorm van eigen kracht-macht die de ander 
 niet onmachtiger maakt.
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-	 Moeten	en	willen
 Empowerment gaat om de wensen van mensen zelf. Aan de andere kant zijn  
 er dingen die moeten en die niet onderhandelbaar zijn. Zo staat voor ons het  
 doel van empowerment vast: namelijk het verwerven van economische zelfstan- 
 digheid of het op weg gaan daarnaar toe. De manier waarop die weg wordt be-
 wandeld kan echter zo veel mogelijk zelf ingevuld worden. 
-		 Ruimte	en	grenzen	
 Bovenstaande vraagt veel van betrokkenen, zowel de mensen die empoweren  
 (“ik”) als onze professionals (“de ander”). Ruimte geven én grenzen stellen.
 Vasthouden én loslaten: aanvoelen wanneer het tijd is om de ander los te laten, 
 of juist nog even extra vast te houden. 

Tot besluit
Empowerment als methodiek gaat over houding en gedrag van professionals, maar doet ook 
een beroep op een manier van denken die verder gaat dan een specifieke beleidsdoelstelling. 

Daarbij is het ook goed om kritisch naar onze eigen gemeentelijke organisatie te kijken: 
werkt deze wel zo empowerend? Om andere mensen te kunnen empoweren moeten we 
zelf ook empoweren. 

Wij hopen met het bespreken van bovenstaande spanningsvelden het denken over en 
werken met de methode van empowerment verder te brengen.  

Tot slot willen we het volgende nog benadrukken: tijdens het onderzoek, de discussie-
avond  en de interviews werden we keer op keer bevestigd in de positieve werking van 
het begrip empowerment. Het praten over empowerment leidt tot vrolijke gesprekken, 
en belangrijker nog: constructieve en respectvolle oplossingen. 

Saskia	Bolten
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