
Inleiding

Over de randen van mijn handen
tasten mijn handen naar

andere handen
onophoudelijk
(P. van Ostaijen)

In een constant veranderende maatschappij evolueert het scala vragen voortdu-
rend. Professionaliteit is niet langer meer ‘het beste antwoord leveren, in de kort-
ste tijd en via de snelste weg’. In onze versnellingsmaatschappij is er steeds meer 
aandacht voor de levenskwaliteit van mensen. In dit verhaal komt de individuele 
persoon in interactie met anderen meer dan ooit op de voorgrond te staan. 

Net zoals gisteren zal er ook morgen een jij en een ik bestaan. Jij en ik komen 
dichter bijeen, krijgen een naam, leren elkaar kennen in de ontmoeting. We blij-
ken heel wat raakvlakken, zelfs overeenkomsten, te hebben. Niets menselijks 
is ons vreemd, toch? De confrontatie met ieders eigenheid leert dat er talent 
en kracht aanwezig is, wederzijds. En dat er evenzeer die kleine kantjes zijn én 
kwetsbaarheid, langs beide kanten. In die samenspraak ‘van aangezicht tot aange-
zicht’ vervaagt de vroegere polariteit van de hulpeloze cliënt versus de deskundige 
hulpverlener en krijgt een wederkerig betrokken-zijn prioriteit. Het ‘moeten’ uit 
de hiërarchische relatie wordt in zulke relatie een ont-moeten. Ondersteuning 
ontvangen maakt kennis met een andere dimensie: in een bezielde samenspraak 
draagt de ene persoon de ander verder dan de pure vraag naar ondersteuning.

In dit praktijkboek willen we de relatie als wederkerig concept onder de loep 
nemen. De relatie vormt de voedingsbodem, het platform van waaruit cliënt en 
hulpverlener samen op weg gaan. Cliënten en hulpverleners worden meer mens, 
leren zichzelf en anderen beter kennen, leren van elkaar en komen er versterkt en 
verrijkt uit. Dit dyadisch uitgangspunt vormt de basis van het werk: zowel cliënt 
als hulpverlener zoeken naar een evenwicht tussen geven en ontvangen, tussen 
afstand en nabijheid.
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10 Ont-moeten

We opteren voor een integrale en generalistische benadering. De integrale insteek 
impliceert dat we de relatie tussen hulpverlener en cliënt niet los kunnen zien van 
de directe omgeving (de familie, het team, de organisatie) en de samenleving in 
de ruime zin van het woord. Met onze generalistische invalshoek focussen we op 
mensen in allerlei maatschappelijk kwetsbare leefsituaties over doelgroepen en 
sectoren heen. 

Een praktijkboek is toegankelijk en herkenbaar voor praktijkwerkers, studenten, 
managers van diensten en organisaties alsook voor ouders en familie. We hopen 
dat allen, ook cliënten, zich terugvinden in ons verhaal. Dit boek heeft zeker niet 
de pretentie om een aantal ‘waarheden te debiteren’ maar wel om te inspireren 
en kritisch te reflecteren op de praktijk, ongeacht het niveau waarop je werk-
zaam bent. Laat dit boek een aanzet zijn om uitdagingen aan te gaan, keuzes te 
bediscussiëren en af te toetsen en de actieradius van je zelfreflectie te vergroten. 
We hopen vooral dat het je zin doet krijgen om ‘erin te vliegen’ en weer verder 
te gaan.

Voor het lezen van het manuscript in de diverse fasen van zijn ontstaan, voor de 
interessante adviezen, dank ik Jef. Mijn oprechte dank gaat ook uit naar mijn 
dochters, Eline en Hanna, en mijn lieve vrienden. Liefhebben en geliefd worden 
geven een mens het gevoel dat hij doorleefd is en dat het bestaan zin heeft. In de 
voorbije jaren leerden zij mij dat kwetsbaarheid omarmen veerkracht en verbon-
denheid creëert. 

Vera Van Hove
Gent
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