
Wat is Krachtwerk?
Krachtwerk is ontwikkeld om mensen die maatschappelijk achterop

zijn geraakt weer hoop te geven en perspectief op een positieve

levensinvulling. De missie van deze herstelondersteunende metho-

diek luidt: 

Het ondersteunen van mensen in achterstandssituaties in hun herstel-

proces tot een volwaardig burger van de samenleving en in het verkrij-

gen van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven. 

Krachtwerk neemt de eigen krachten en groeimogelijkheden van

cliënten als vertrekpunt en focus van de begeleiding. Uitgangspunt

is dat cliënten ook bij tegenspoed en beperkingen in het functione-

ren het vermogen hebben om te herstellen, hun leven weer op te

pakken en te veranderen. De uiterste grenzen van de mogelijk-

heden voor groei en verandering liggen niet al bij voorbaat vast. De

opdracht van iedere begeleider in het sociaal werk is cliënten te

ondersteunen bij het verkrijgen van inzicht in hun eigen situatie en

hun waarden, bij het ontwikkelen en realiseren van doelen met het

oog op een zingevend bestaan en bij het verbeteren van hun zelf-

regulering en veerkracht. 

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

hun omgeving.

• Versterkt de maatschappelijke participatie en zelfregie 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.

Impuls academie - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg

Krachtwerk
Methodisch werken aan participatie en zelfregie

Krachtwerk ondersteunt mensen in achterstandssituaties in de richting van een door henzelf gewenste kwaliteit van

leven waarbij zij, net als iedere burger, in de samenleving mogen meedoen, erbij horen, ertoe doen en mogen zijn 

wie ze zijn. Krachtwerk maakt gebruik van de kracht en mogelijkheden van mensen en de hulpbronnen in de gemeen-

schap 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 Krachtwerk is erkend als ‘goed onderbouwd’ en opgenomen in de databank 

Effectieve sociale interventies van Movisie.



Pijlers van Krachtwerk

‘Kwetsbare mensen beschikken over een gevarieerd arsenaal aan over-

levingsstrategieën en ongekende veerkracht. Aansluiten op de eigen

veerkracht van mensen en die versterken is dé opdracht van professio-

nals’. (begeleider)

Hoop 
Ondanks tegenslag blijven cliënten veelal hoop koesteren op een

betere toekomst, op een leven dat de moeite waard is geleefd te

worden. De eerste pijler van het krachtgerichte werken is daarom:

hoop. Hoop is een belangrijke beschermende en helende factor.

Hoop heeft betrekking op de positieve verwachting dat doelen te

realiseren zijn. In het krachtgerichte werken helpt de begeleider de

cliënt om er achter te komen wat betekenisvolle, persoonlijke doe-

len zijn en hoe deze doelen met een plan en acties kunnen worden

bereikt. Hoop motiveert om het hoofd te (blijven) bieden aan de

uitdagingen in het leven en is daarom belangrijk voor veerkracht. 

Zelfregulering
Zelfregulering stelt mensen in staat om om te gaan met de uitda-

gingen in het leven en voor hen waardevolle doelen te realiseren.

Bij zelfregulering draait alles om ‘doelen’ in het besef dat doelen

energie en richting geven aan activiteiten die betekenis en zin

geven aan iemands leven.  Het is belangrijk om inzicht te krijgen in

de manier waarop de cliënt zichzelf reguleert. Hoe hij omgaat met

ervaringen uit het verleden, hoe hij deze verwerkt en hoe hij nieu-

we acties bepaalt die zin geven aan zijn leven. Zelfregulering is het

werkzame mechanisme voor verandering, en dus voor herstel.

Burgerschap
Een van de moeilijkste opgaven voor mensen die proberen weer

greep op hun bestaan te krijgen is het vinden van een zingevend

bestaan en een plek in de samenleving. Burgerschap is daarom de

derde pijler van Krachtwerk. Burgerschap geeft toegang tot sociale

grondrechten, zoals inkomen, onderdak en onderwijs, en is daar-

mee van groot belang.  

Sociale kwaliteit
Om opnieuw te kunnen aanhaken bij de samenleving moet op

macro- en mesoniveau aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

Hier biedt het model van sociale kwaliteit waardevolle aankno-

pingspunten. Sociale kwaliteit zegt niet alleen iets over de mate van

sociale uitsluiting van individuen, maar geeft ook inzicht in de (so-

ciale) kwaliteit van informele relaties, de formele relaties en de

samenleving als geheel, en in invloed hiervan op de participatie en

zelfregie van individuen. 

Bij Krachtwerk is de rol van de begeleider gericht op het zo gunstig

mogelijk maken van de omstandigheden voor herstel. Krachtwerk

onderscheidt verschillende vormen van herstel: persoonlijk, sociaal,

functioneel en maatschappelijk herstel.  Persoonlijk herstel bete-

kent het bewustzijn van jezelf en je bestaan en de waarden die

belangrijk zijn en richting geven. Sociaal herstel is gericht op ver-

bondenheid, het opnieuw aangaan, herstellen of vernieuwen van

informele relaties. Bij functioneel herstel gaat het om het opnieuw

leren vervullen van relevante sociale en maatschappelijke rollen in

uiteenlopende contexten en maatschappelijk herstel betreft het

versterken van het eigen burgerschap in de samenleving.

Hulpbronnen
Door gebruik te maken van hulpbronnen kunnen cliënten werken

aan hun herstel. Het aanboren en versterken van hulpbronnen kan

het best gebeuren in de natuurlijke omgeving van de cliënt.

Hierdoor krijgt de begeleider meer inzicht in voor de cliënt belang-

rijke hulpbronnen en kan hij daarbij beter aansluiten. 

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 luisteren, 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)
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Krachtgericht begeleidingstraject
Het begeleidingstraject is te beschouwen als een zich herhalend

zoekproces waarin begeleiders allerlei taken uitvoeren om het her-

stelproces van cliënten  te ondersteunen. Net als het herstelproces

van de cliënt verloopt het begeleidingstraject vrijwel nooit lineair.

Desondanks kent het begeleidingstraject duidelijke accenten,

namelijk: focusbepaling, uitvoering en evaluatie.  

Instrumenten van Krachtwerk

Krachteninventarisatie
Het hart van de krachteninventarisatie wordt gevormd door de vraag

wat de cliënt wenst in het leven. Het doel van de krachteninventa-

risatie is om zicht te krijgen op de krachten en hulpbronnen van

kwetsbare mensen ter ondersteuning van hun herstelproces is. Het

werkblad krachteninventarisatie beschrijft, aan de hand van tien

leefgebieden, de krachten, mogelijkheden, hulpbronnen, wensen,

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

heden en de toekomst.

‘Ik had een negatief zelfbeeld. Op den duur ga je geloven wat ze alle-

maal 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 ondersteunt mensen bij het ontdekken van hun wensen

en verlangens en het behalen van hiermee samenhangende lange-

termijndoelen. Doelen helpen om te focussen op een taak, zijn van

invloed op de motivatie en geven een reden om door te zetten. De

input bij het stellen van doelen wordt gevormd door de resultaten

van de krachteninventarisatie. Het actieplan kan worden beschouwd

als een werkagenda en 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 vormt de brandstof voor een team dat

krachtgericht wil werken en houdt de principes en pijlers en het

methodisch werken volgens Krachtwerk levend en sterk. De team-

krachtbespreking ondersteunt en versterkt begeleiders in hun werk

om cliënten beter bij te staan bij het behalen van hun doelen.

Centraal staan de uitdagingen en puzzels die voortkomen uit het

dagelijkse werk. De teamkrachtbespreking is zo gestructureerd dat

het team focust op het vinden van creatieve strategieën. ’
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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. 

Meer lezen

Het boek ‘Krachtwerk. Methodisch werken aan participatie en
zelfregie’ is een onmisbaar anker in het krachtgerichte werken. Het

helpt begeleiders zich een houding eigen te maken en de compe-

tenties te verwerven die nodig zijn om krachtgericht met cliënten te

werken. Het boek beschrijft wat er met mensen gebeurt als zij ach-

terop raken en hun zelfregulatie tekort schiet. Ook behandelt het

boek de drie pijlers – hoop, zelfregulering en burgerschap- van het

methodisch werken, het herstelconcept en de werkrelatie met cliën-

ten. Het krachtgerichte begeleidingstraject wordt beschreven als

ook onder welke voorwaarden een succesvolle en duurzame imple-

mentatie van deze manier van werken gerealiseerd kan worden. 

Te bestellen via: info@krachtenherstel.nl

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: Radboud Printshop
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