
Activerend onderzoek
Voor het ontdekken en het versterken van eigen kracht maakt 
RadarAdvies gebruik van activerend onderzoek. Een methode 
waarbij cliënten zelf actief onderzoek doen naar de mogelijkheid 
om iets te realiseren of de oplossing voor een vraagstuk te vinden.  
Tijdens de uitvoering van dit onderzoek bevinden mensen zich in 
een lerende omgeving. Zo ontdekken cliënten hun talenten en 
kwaliteiten, leren medewerkers hun cliënten hierin te ondersteunen 
en krijgen leidinggevenden zicht op hoe ze medewerkers het beste 
kunnen faciliteren.

Zelfregie en Netwerken
Burgers die zorg nodig hebben, moeten steeds meer een beroep doen op eigen kracht en hun omgeving 

bij het organiseren van ondersteuning. RadarAdvies heeft een unieke aanpak ontwikkeld waardoor 

mensen in een kwetsbare positie weer regie op hun eigen leven krijgen. Tegelijkertijd leren betrokken 

professionals hoe ze dit proces van hun cliënten kunnen ondersteunen en faciliteren.

“Ik heb mezelf weer terug    gevon den toen ik doorkreeg  

dat ik van betekenis kon zijn voor anderen.”

Leren netwerken
Samenwerking met Helicom Trainingen
Het beleid van de overheid is gericht op het 
zo lang mogelijk zelfstandig en prettig thuis 
te laten wonen van ouderen. Voor eventuele 
zorg en ondersteuning wordt in dat kader 
regelmatig een beroep gedaan op het eigen 
netwerk van ouderen. Om dit netwerk op  
te bouwen of te versterken, is de training 
‘Netwerken’ ontwikkeld gericht op senioren. 
RadarAdvies werkt hierin nauw samen met 
Helicom Trainingen. Thema’s die onder 
andere in de training aan de orde komen, 
zijn ‘Hoe bouw ik een netwerk op?’, ‘Waar 
bestaat mijn netwerk uit?’ en ‘Hoe activeer 
ik mijn oude netwerk weer?’. Daarnaast  
is er een train-de-trainer methode voor 
mede werkers van (woon)zorgcentra. Na  
het volgen van deze training kunnen zij  
hun bewoners zelf ondersteunen in het 
opbou wen en versterken van het eigen 
netwerk.

Wat maakt deze aanpak succesvol? 
• Toegenomen zelfvertrouwen bij cliënten; ook zij kunnen van 

 betekenis zijn voor anderen.

• Het zicht van medewerkers en leidinggevenden op verborgen 

talenten en vaardigheden van cliënten.

• Het vergroten van vertrouwen van medewerkers in cliënten. 

Hierdoor wordt de samenwerking tussen partijen gelijkwaardiger.

• Het ontstaan van een groter draagvlak voor in te voeren 

veranderingen.

Waar kan deze methode worden ingezet?
De aanpak werkt bij organisaties en instellingen die willen investeren in het versterken  
van zelfregie van hun cliënten en zorglocaties die de verbinding met de buurt, bewoners  
en hun cliënten willen aangaan of verbeteren.



In de praktijk
JaDoen!
Jongeren van Pluryn in gesprek met inwoners van Druten
Jongeren (18+) met een lichamelijke beperking en niet-aangeboren 
hersenletsel van Pluryn in Druten zijn aan de slag gegaan om van 
het dag bestedingscentrum een activiteitencentrum te maken. Onder 
de titel ‘JaDoen!’ hebben de jongeren in dit project de verbinding 
gemaakt met bedrijven en inwoners van Druten. Gespreks- en 
interviewtrainingen bereidden de jongeren voor op hun taak. Ze 
vormden een campagneteam en gingen de straat op om inwoners 
van Druten te interviewen. Dit vormde de basis voor inwoners en  
de jongeren om samen plannen te maken voor het organiseren van 
activiteiten voor iedereen in Druten. Door deze aanpak kwamen  
de jongeren in ‘beweging’, nam hun zelfvertrouwen toe en werd  
hun zelfredzaamheid vergroot. Ook de medewerkers leerden in de 
praktijk hun cliënten te ondersteunen in een nieuwe situatie  
waarin cliënten zelf de uitvoering en organisatie ter hand namen.

In de praktijk
Senioren interviewen senioren
Langer thuis blijven wonen in Putten
Beleid is dat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dus 
ook voor senioren in de gemeente Putten. Om te achterhalen wat 
ouderen nodig hebben om langer thuis te kunnen blijven wonen, 
zijn zes senioren van het Woonzorgcentrum Zorggroep Noordwest 
Veluwe gevraagd daarover in gesprek te gaan met thuiswonende 
senioren. De jongste interviewer was 77, de oudste 91 jaar.  
Met elkaar hebben ze na een uitgebreide training 50 interviews 
gehouden. In het gemeentehuis presenteerden de interviewers de 
uitkomsten en deden aanbevelingen; betrek ouderen bij nieuw 
beleid, investeer in cultuur en versterk informele netwerken. 

“Het is van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Zowel 

zorgvragers als zorggevers zijn zo gewend aan het 

bestaande model. Het vrijwillig doorbreken van deze 

vanzelfsprekendheid vormt de basis voor de nieuwe 

zelfregie. Zelf een rol spelen in plaats van af te 

wachten.”

Meer weten over zelfregie en netwerken?

Chris Smallenbroek, senior adviseur RadarAdvies
06 5109 1763, c.smallenbroek@radaradvies.nl, www.radaradvies.nl
RadarAdvies werkt samen met Helicom Trainingen: www.helicomtrainingen.nl.

In de praktijk
‘Van binnen naar buiten en  
buiten naar binnen’
Nieuwe activiteiten in de wijk Geuzenveld
Bij de Bazelhof, een woonlocatie van Cordaan in Amsterdam, is 
verbinding gemaakt tussen mensen met een licht verstandelijke 
beperking en bewoners van de wijk Geuzenveld. Het motto: ‘van 
binnen naar buiten en buiten naar binnen’. Cliënten zelf speelden 
daarbij een sleutelrol en leerden contact te maken met buurt -
genoten. ‘De Geuzen’, zoals zij zichzelf noemen, maakten een  
nieuws brief om te verspreiden in de buurt. Zij organiseerden een 
campagne en gingen zelf de wijk in met Ome Joop’s Tourbus om 
buurt bewoners te interviewen. Met vragen als ‘Wat mist u in de 
buurt?’, ‘Wat zou u leuk vinden om te doen?’, ‘Hoe kunt u helpen 
dat te organiseren?’ en ‘Wat kunnen wij voor u betekenen?’. De 
beste ideeën worden nu daadwerkelijk georganiseerd in de buurt. 

“We hebben campagne gevoerd en meer dan veertig 

buurtbewoners ontmoet die ons beter willen leren 

kennen!”

De rol van RadarAdvies
• Coaching van cliënten en medewerkers ‘on the job’.
• Ondersteuning van leidinggevenden in het verandertraject.
• Samen met cliënten organiseren van: 

– een kick-off evenement en tussentijdse bijeenkomsten  
over voortgang en resultaten;

– een driedaagse campagne in stad/dorp/buurt;
– een activerend onderzoek;
– samenwerking met relevante partners in de omgeving.

• Evaluatie en advies voor implementatie van de uitkomsten.


