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Denken en doen in dialoog
een methode voor béhoeftenarticulatie en ontwikkeling
1

Globalisering kan niet verhinderen dat de 'kleine verhalen' de essentie van het leven
vormen.

2

'Het leven kan alleen terugblikkend begrepen worden, maar het moet voorwaarts
geleefd worden', aldus Kierkegaard (dit proefschrift).

3 Vernieuwing kan het beste starten buiten de regels om: met het resultaat komt de
acceptatie (dit proefschrift).
4

'De grootste vrijheid is luisteren naar de mening van een ander' (Hanan Ashrawi,
Kuyperlezing 1996).

5

Gemotiveerde mensen worden niet geboren: motivatie ontstaat in het concrete handelen (dit proefschrift).

6

Het begrip preventieve risico-inschatting in de gezondheidszorg leidt tot een nieuwe
vorm van economisering van het sociale leven (dit proefschrift).

7

Het werven van nieuwe doelgroepen leidt gemakkelijk tot het construeren van problemen (dit proefschrift).

8

Voorlichten betekent voor iemand uitgaan met licht. Dat lukt het beste door de angst
van de voorlichter in het donker te onderkennen (dit proefschrift).

9

Het aantal wetenschappelijke publicaties houdt geen gelijke tred met de vooruitgang
van de wetenschap.

10 Solidariteit bestaat nog altijd, maar is moeilijk herkenbaar onder de vlag van het individualisme.
11

'Dit jaar zullen non-kleuren de trend zijn'. Trendwatching is een vorm van voorlichting
die de werkelijkheid creëert.

12 Waarachtige ondersteuning betekent de deconstructie van het begrip 'slachtoffer' (dit
proefschrift).
13 Veel problemen ontstaan door wat logisch lijkt ook als waar op te vatten (dit proefschrift).
14 De slechtste menselijke eigenschap is onverschilligheid.
15

'Laat j e bloemetjesjurk 20 jaar i n de kast hangen, hij raakt vanzelf weer in d e
m o d e ' (Tante Lyda).
Fanny V. Heymann, Wageningen 28 mei 1999
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Weitergehen aber nie vergessen
Aan Meto enjozefen mijn andere vaders en moeders

Ithaka
Als je de tocht aanvaardt naar Ithaka,
wens dat de weg dan lang mag zijn,
vol wederwaardigheden, vol belevenissen.
De Kyklopen en de Laistrygonen,
de woedende Poseidon hoefje niet te vrezen,
zulke ontmoetingen zul je nooit hebben op je weg
wanneer je denken verheven blijft, verfijnd
de emotie die je hart en lijf beroert.
De Kyklopen en de Laistrygonen,
de woeste Poseidon zul je niet tegenkomen
wanneer je ze niet in je eigen geest meedraagt,
wanneer je geest hun geen gestalte voor je geeft.
Wens dat de weg dan lang mag zijn.
Dat er veel zomermorgens mogen komen
waarop je heel dankbaar, heel blij
onbekende havens zult binnenvaren;
Datje mag pleisteren in Fenicische handelssteden
om mooie dingen aan te schaffen
van parelmoer, koraal, barnsteen en ebbenhout,
en opwindende geurstoffen zoveel je krijgen kunt;
datje talrijke steden in Egypte aan mag doen
om veel, heel veel van de geleerden op te steken.
Blijf wel altijd denken aan Ithaka.
Daar aan te komen is je doel.
Maar overhaast de reis in geen geval.
't Is beter dat die vele jaren duurt en
je pas als oude man bij het eiland afmeert,
rijk door watje onderweg verwierf,
zonder verwachting dat Ithaka je rijkdom schenken zal.
Ithaka schonk je de mooie reis.
Bestond het niet, dan was je nooit vertrokken.
Maar méér heeft het je niet te bieden.
En vind je het armzalig, Ithaka bedroog je niet.
Zo wijs geworden, met zoveel ervaring
heb je al wel door waar Ithaka's voor staan.
Uit: Kavarls, K.P. (1997). Als ik over mijn liefde niet kan spreken.
Vertaald door Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam: Bert Bakker.

Voorwoord
Enkele j a r e n geleden zag ik op de televisie een documentaire over wat 'de
meest succesvolle joodse krant ter wereld' werd genoemd: The Jewish Daily
Forward. De k r a n t werd in New York in 1897 door Abraham Cahan opgericht
en diende vooral in de j a r e n '20 als 'gids en steun' voor de joodse immigranten in de Verenigde Staten. Rond de eeuwwisseling telde de krant zo'n
250.000 abonnees. Wat m e vooral fascineerde was hoe de redactie van een
k r a n t h e t voor elkaar kreeg 'gewone', vooral a r m e mensen, te inspireren. Ik
las in diezelfde tijd literatuur over de 'moeilijk bereikbaren', zoals de zogen o e m d e achterstandsgroepen en begreep dat schriftelijke voorlichting voor
deze groepen niet geschikt werd geacht. De documentaire over The Jewish
Daily Forward leerde mij anders: j e moet schrijven vanuit de leefwereld van
mensen, aldus h e t uitgangspunt van de redactie, én j e eigen vanzelfsprekendheden kritisch onderzoeken. Het resultaat van die opstelling was dat de
k r a n t de lezers aanspraak, motiveerde en activeerde o m in beweging te
k o m e n en h u n eigen lot in h a n d e n te n e m e n . Participatie avant la lettre! De
k r a n t volgde de ervaringen van de joodse arbeiders in de 'lower east side',
n a m h u n verbasterde Jiddish en Engels over, drukte h u n brieven af, sprak
zich uit over misstanden, voedde op enzovoort.
Dat is h e t wezen van voorlichting, dacht, ik terwijl ik het onderwerp van mijn
proefschrift probeerde af te bakenen: beginnen bij de ander én j e eigen aann a m e s ter discussie stellen! Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan,
besef ik n u , n a r u i m 8 j a a r zwoegen. Ik k o m er rond voor uit: h e t was een
zware klus, en meerdere malen ben ik gestopt, o m d a t het doel van deze dissertatie m e te moeilijk leek: een voorlichtingskundige m e t h o d e ontwikkelen
die recht doet aan de subjectieve beleving van mensen en tegelijkertijd uit
kan stijgen boven de weerbarstige wereld van de 'verhalen' teneinde daarin
feiten, belevingen en a a n n a m e s te k u n n e n ontwarren.
Nu h e t resultaat voor m e ligt, ervaar ik dit jarenlang zwoegen echter ook als
een spannende onderneming, waarvan ik de betekenis pas goed begreep toen
ik onlangs het prachtige gedicht 'Ithaka' van de Griekse Kafavis las. Dit promotieonderzoek is gelijk een reis n a a r Ithaka, vol gevaren en avonturen, die
j e doen vergeten dat j e op weg b e n t n a a r j e geliefde Ithaka dat bovendien,
wanneer j e er eenmaal aankomt, niet meer is zoals j e h e t j e h a d voorgesteld.
Toch was Ithaka h e t doel én h e t motief van de reis.
Ook ik had mijn eigen Ithaka nodig o m te k u n n e n spelen m e t mogelijkheden,
o m te k u n n e n fantaseren over een toekomst die verder reikt d a n vandaag of
morgen. Maar eenmaal op reis gaan de ervaringen en gebeurtenissen h u n
eigen leven leiden, waardoor het reisdoel verder weg lijkt d a n ooit.
Tijdens de reis w a r e n er m o m e n t e n dat ik vergat w a t mijn reisdoel was, of dat
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ik overwoog de reis te staken. Maar gelukkig waren er dan anderen, mensen
die me steunden, naar me luisterden en geïnteresseerd waren, zodat ik de reis
kon hervatten omdat ik ging snappen dat het allemaal de moeite waard is.
Deze dissertatie is een reisverhaal. Dat wil zeggen, van de tocht tot nu toe,
want mijn Ithaka is nog niet in zicht. Desondanks kan ik nu genieten van het
avontuur. Bij deze tussenstop wil ik van de gelegenheid gebruik maken allen
te bedanken die mij op mijn avontuur vergezelden of mij aanmoedigden
voort te gaan. Zonder hun werk, ideeën, ervaringen, vragen en kritieken was
ik niet gekomen tot waar ik nu ben. Als je zolang onderweg bent geweest ontmoet je vanzelfsprekend vele mensen die op de een of andere manier een rol
hebben gespeeld. Het is onmogelijk iedereen te noemen. Een aantal wil ik
echter vermelden.
Allereerst noem ik al die mensen die in een van de praktijkonderzoeken hun
levensverhalen vertelden. Het zijn deze verhalen, uit het leven van alledag,
die mij 'omgekeerd' leerden denken. Ik noem de onderzoekers en professionals die ik geïnterviewd heb, die de voorbereiding op mijn reis mogelijk
maakten en mede de richting hebben bepaald. Met name denk ik aan
Henriëtte Visser die mij de weg naar VygotsM wees.
Marion Bol wil ik bedanken voor haar betrokkenheid, de intensieve samenwerking en discussies waarin ik veel geleerd heb. Annemarie Wagemakers en
de studentonderzoekers, die in het Veenendaalse onderzoek betrokken
waren, wil ik bedanken voor hun grote inzet. Liesbeth Klaver dank ik voor het
vele werk dat zij in diverse praktijkstudies heeft verzet en vooral voor haar
interesse om zich te verdiepen in mijn onvolledige ideeën. De vrouwen uit de
Wetenschapswinkel Wageningen zijn mij in de loop der jaren vertrouwd
geworden. Allereerst Ans Hobbelink, die jarenlang onderzoek aan mij toevertrouwde. Maria Litjens, de kritische en geëngageerde onderzoekster die 'hoe
kan het ook anders?' onder haar hoede had. En Thea Hilhorst, die op heel
eigen, originele wijze het onderzoek naar de belangen van agrarische vrouwen vorm gaf.
Marian Bos-Boers zorgde voor de plezierige mogelijkheid om onderzoek te
doen bij het Loopbaan Centrum Wageningen. Astrid Hendriksen wil ik
memoreren in verband met haar eindeloze vertrouwen in mijn onderneming
en haar onderzoeksbijdrage hieraan. De Stichting Averroës, in de persoon van
Ria Zijlstra, bood mij de gelegenheid te experimenteren en bracht mij in contact met Woutje Westbrink, die al laat zien wat in de praktijk mogelijk is met
de ideeën uit dit proefschrift. Elly Van Beek wil ik bedanken voor haar vermogen om in een veel eerder stadium mijn onvolledige ideeën in de praktijk
te durven toetsen. Thomas Mertens dank ik voor zijn niet aflatende vermogen
te experimenteren en, niet te vergeten, zijn humor in de samenwerking. Ik
leerde veel van hem over creatieve processen in de praktijk. De dank Eva
Hilderink voor het gebruik van haar materiaal en haar leergierigheid en doorzettingsvermogen bij het verzamelen ervan. Tannie Kosten, een menselijker
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aidsvoorlichtster is niet voor te stellen, dank ik voor h a a r materiaal en de
waardevolle gesprekken. Anne-Ruth Wertheim en Marian Margadant-Van
Arcken voelde ik als steun in h u n inspirerende colleges en gesprekken.
Cees van Woerkum wil ik bedanken voor zijn nauwgezette begeleiding en
vooral voor zijn vertrouwen in h e t slagen van mijn reis. Geert Van der Laan
gaf mij de stevige inhoudelijke basis van waaruit ik durfde vertrekken.
Alle collega's bij de leerstoelgroep ondersteunden mij op mijn tocht. Meer in
het bijzonder n o e m ik het 'leesgroepje': Noelle, Elroy, Marleen, Annemarie G.
en Annemarie W. Zij gaven kritisch c o m m e n t a a r op hoofdstukken en, hoe
fantastisch: zij begonnen m e te begrijpen. Joke zorgde voor de materiële voorwaarden en verleende, daar waar nodig, de immateriële steun. Sjoukje bleef
geduldig en steunend, zelfs in mijn chaotische m o m e n t e n .
Marlies van der Linden en Mieke IJzendoorn w a r e n er voor mij toen ik het zo
nodig had. En h e t onvolprezen 'zat ik m a a r op Zanzibar, een eiland in de zon',
gezongen door Harrie Staatsen, gaf mij troost op de m i n d e r hoopvolle
momenten.
Voor Lars, Jonathan, Manuela en Dimitri was ik misschien w a t al te lang op
reis: lieverds bedankt voor jullie uithoudingsvermogen.
De prachtige schilderijen van Klaar Wolff lieten mij de veelvormigheid van
h e t bestaan zien en hielpen daardoor vol te h o u d e n .
En, m o c h t er toevallig toch een h e m e l bestaan, d a n reserveer ik bij deze een
plaats voor Martin.
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1 Achtergronden

r

Voorlichters, m a a r ook andere agogische professionals, h o u d e n in h u n
beroepspraktijk vanzelfsprekend rekening m e t de specifieke behoeften, wensen, vragen én mogelijkheden van h u n cliënten of doelgroepen. Dezelfde
beroepspraktijk geeft echter aanwijzingen dat cliënten zelf zich vaak niet
bewust zijn van h u n behoeften, wensen, vragen en mogelijkheden, of niet in
staat zijn deze helder en eenduidig te verwoorden. Wanneer dit het geval is,
lopen voorlichters (of andere professionals) het gevaar oplossingen aan te dragen die niet, of slechts in beperkte mate, aansluiten bij cliënt of doelgroep. Op
grond hiervan ontstonden bij mij twijfels ten aanzien van de gebruikte voorlichtingsmethoden.
Symptomatisch voor de geschetste situatie is de ervaring in een onderzoeksproject dat tot doel h a d een voorlichtingsmethode te ontwikkelen voor studieen beroepskeuze bestemd voor migrantenvrouwen.'
Dit onderzoek werd opgezet volgens de theoretische en methodische opvattingen zoals die in de voorlichtingskunde gangbaar zijn. Gaandeweg, m a a r vooral tijdens de evaluatie van het onderzoek, bleken theorie en m e t h o d e echter
niet te voldoen aan de eisen die h e t onderzoek stelde.
2

Samengevat k u n n e n de volgende conclusies getrokken worden:
• De doelgroepanalyse, uitgevoerd op basis van de traditionele methode, als
onderzoeksinstrument o m wensen en mogelijkheden van de doelgroep te
onderzoeken, bleek niet te voldoen. Het resultaat was een algemene handleiding gelardeerd m e t culturele 'weetjes'. De handleiding sloot m e t andere
woorden niet aan bij de specifieke situatie van deze groep migrantenvrouwen.
• De groep vrouwen, voor wie de voorlichting bestemd was, werd als 'moeilijk
bereikbaar' beschouwd. Achteraf, n a h e t onderzoek, werd geconcludeerd
dat de doelgroepanalyse al op voorhand gedoemd was te mislukken. Er was
namelijk geen rekening gehouden m e t h e t feit dat de doelgroep zeer divers
was en verschillende culturen vertegenwoordigde. De gedachte drong zich
op dat de t e r m 'moeilijk bereikbaar' niets zei over de doelgroep, m a a r eerder over de gebruikte methode. De doelgroepanalyse was te algemeen en te
grof o m daadwerkelijk aan te k u n n e n sluiten bij de achtergronden van de
vrouwen, en hield te weinig rekening m e t de verschillen in culturen.
1
2

Dit project resulteerde in een handleiding met de titel Welke keuze past bij jou?, J. Budde, F.V.
Heymann en I. Pardoen, 1991. Het onderzoek liep van 1988 tot 1990.
Zie hiervoor: C. van Woerkum (1984), Massamediale Voorlichting, Meppel: Boom, en F.V. Heymann
(1988), Voorlichting aan individu en groep; Een handleiding voor gespreksvoering, Muiderberg:
Coutinho. In de loop van deze dissertatie zal deze problematiek uitgebreider aan de orde komen.
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Denken en doen in dialoog

r

Het werd duidelijk dat een geheel andere aanpak of methode ontwikkeld
I moest worden, zodat de voorlichting tot betere resultaten zou kunnen leiden.
I Deze aanpak zou meer recht moeten kunnen doen aan de specifieke omstan| digheden en leefwerelden van doelgroepen en cliënten. Aanvankelijk bleef
"•deze opvatting beperkt tot doelgroepen waarvan de leden tot een andere dan
de Nederlandse cultuur behoren. In een later stadium verbreedde ik deze
opvatting tot doelgroepen in het algemeen.
Het ontwikkelen van een andere methode was echter niet voldoende. Het was
tevens noodzakelijk inzicht te krijgen in de verwachtingen, behoeften, vragen
of wensen die doelgroepen of cliënten hebben ten aanzien van de voorlichtingspraktijk. De resultaten van voorlichting zijn immers mede hiervan
afhankelijk.
1

Het onderwerp van deze dissertatie betreft een onderzoek naar de wijze(n)
waarop individuen hun behoeften, wensen en vragen ontwikkelen en tot uitdrukking brengen. Hiervoor gebruik ik het algemene begrip behoeftenarticulatie. Het begrip behoeftenarticulatie (en dat geldt ook voor het begrip
behoefte) is, zoals uit de literatuur blijkt, problematisch. Behoeftenarticulatie
is een complex (ontwikkelings-Jpsychologisch verschijnsel, dat zich bovendien steeds binnen een sociale en culturele context manifesteert. Desondanks
acht ik het een bruikbaar begrip om de dynamische verhouding van het individu tot zijn omgeving te begrijpen en te analyseren. In hoofdstuk 1 zal ik de
begrippen behoefte en behoeftenarticulatie nader omschrijven. De lezer zal
zich echter tevreden moeten stellen met het feit dat een meer volledige betekenis van de begrippen in de loop van de argumentatie helder wordt.
In het verlengde van genoemd onderzoek naar behoeftenarticulatie gaat het
om de vraag hoe het begrijpen van deze problematiek bij kan dragen tot meer
inzicht in de mogelijkheden van cliënten en doelgroepen. Betreffend onderzoek wil aldus ook een bijdrage leveren aan de praktijk van de voorlichting.
Hieraan ligt de stelling ten grondslag dat de problematiek van behoeftenarticulatie met name een rol speelt bij menselijke veranderingsprocessen, in het
bijzonder de aanvangsfase hiervan, waarin bestaande behoeftenpatronen
anders gerangschikt gaan worden. Deze aanvangsfase wordt in de voorlichtingskunde wel eens aangeduid met de term bewustwordingsfase. Het is de
fase waarin doelgroepleden zicht gaan krijgen op nieuwe mogelijkheden, op
vragen die ze hebben, op behoeften die nog niet eerder tot uitdrukking kwamen enzovoort. Uit de praktijk van de voorlichting is tevens gebleken dat
bewustwording een factor is die motivatie mogelijk maakt en versterkt.
Behoeftenarticulatie hangt dan ook nauw samen met het motiveren van mensen. Op de samenhang van behoeftenarticulatie, bewustwording en motivatie
kom ik in het vervolg uitgebreider terug.
De doelen van dit promotieonderzoek zijn, zoals bovenstaand opgemerkt,
zowel theoretisch als praktisch van aard. Enerzijds is het doel een beter theo-
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retisch inzicht te verwerven in de problematiek van behoeftenarticulatie.
Anderzijds wil deze dissertatie een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van
methodische principes waarmee professionals in de praktijk de behoeftenarticulatie van cliënten beter kunnen ondersteunen.
De praktijk van de voorlichting heeft belangrijk bijgedragen tot de keuze van
het onderwerp van dit proefschrift. Ik doel op de specifieke problemen die
professionals ervaren in hun dienstverlening aan cliënten en doelgroepen bij
het articuleren van behoeften, wensen of vragen. Deze problemen spelen met
name een rol in de aannames die vaak aan het professioneel handelen van
voorlichters ten grondslag liggen. Enerzijds de aanname dat cliënten een helder en eenduidig beeld hebben, of horen te hebben, van hun behoeften, wensen en vragen. Anderzijds de aanname dat een cliënt, die niet in staat is zijn
behoeften, wensen of vragen tot uitdrukking te brengen, 'niet weet wat hij
wil'.
3

In theoretisch opzicht ging een belangrijke stimulans voor dit onderzoek uit
van de zogeheten kritische voorlichtingskunde. Het werk van de wetenschapsfilosoof Koningsveld (1980) en de voorlichtingskundige Volker (1983),
beiden werkzaam aan de Landbouw Universiteit van Wageningen, was hierbij
richtinggevend. Zij waren het die nadrukkelijk waarschuwden voor de gevaren van een ongeproblematiseerde voorlichting, in het bijzonder van het neutraliteitsbeginsel. Zij vormden de voorlopers van een kritisch debat dat zou
leiden tot een vernieuwd Wagenings gedachtengoed." Dit onderzoek wil op
deze weg voortgaan.
De gelegenheid om daadwerkelijk hiermee aan de slag te gaan binnen de
voorlichtingskunde deed zich met name voor toen de vraag naar nieuw
onderwijs ontstond. Uitgangspunt daarbij was het zoeken naar een werkwijze of methodiek, die het mogelijk zou maken dat cliënten meer controle over
hun eigen situatie zouden krijgen, onder andere door middel van een betere
afstemming op de culturele verscheidenheid en de daarmee samenhangende
behoeften.
Dit onderzoek vindt zijn oorsprong in de voorlichtingskunde zoals die aan de
Landbouw Universtiteit van Wageningen tot ontwikkeling is gebracht. De
bevindingen van het onderzoek betreffen dan ook op de eerste plaats de voorlichtingskunde en praktijk van de voorlichting. Tegelijkertijd hoopt deze dissertatie de grenzen van de voorlichtingskunde in engere zin te overstijgen en
een bijdrage te leveren aan agogische praktijken in het algemeen, dat wil zeg3 . Uit stijloverwegingen heb ik ervoor gekozen om alleen de mannelijke vorm te gebruiken, ook daar
waar personen van het vrouwelijk geslacht in het geding zijn.
In dit verband wordt de aanduiding 'moeilijk bereikbare doelgroepen' veelvuldig gebruikt. Dit begrip,
dat zoals zal blijken een zekere suggestieve lading heeft, komt verder in dit onderzoek nog uitgebreid
aan de orde.
4 Zie het artikel van F.V. Heymann (1996), Van Voorlichtingskunde naar Communication and
Innovation Studies, voor een uitgebreider inzicht in deze ontwikkeling.
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