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De rol van de omgeving bij het bewaken van het welbevinden
1
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Het zal vast iemand van U wel overkomen zijn; vanochtend bij de 
inschrijving of zojuist in de koffiepauze; dat U iemand tegen het lijf 
liep, die U wel kent maar die U een tijdje niet gezien heeft. En dat die 
persoon U aansprak met: “hé, hoe is het met jou?”. Óf dat U zélf 
iemand met ongeveer die woorden aansprak. Het is bij ons nog niet zo 
als in een land als Amerika, waar ongeveer al het bedienend personeel 
in winkels, restaurants en dergelijke, contact maakt met de woorden:  
“how are you today?”, maar ook bij ons is het tamelijk gebruikelijk 
om, - voor zover het bekenden betreft die je enige tijd niet gezien hebt 
-, als eerste te vragen naar hoe de ander er aan toe is: “hé, hallo, hoe is 
het met jou?”. Een directe vraag naar andermans welbevinden. 
Meestal houden we het niet bij een kort antwoord als ‘goed’ of 
‘slecht’. Doorgaans beginnen we te vertellen over, - naar eigen keuze -
, ons wel en/of wee. Deze verhalen kunnen bijzonder of gewoon, 
vrolijk of droevig zijn: vaak vormen zij het begin van een uitwisseling 
van wat wij meemaken en doen, hoe ons leven er uit ziet en hoe wij 
het maken. ‘Welbevinden’ als opmaat tot hernieuwing van onderling 
contact. 
  Wat is welbevinden eigenlijk? Met welbevinden bedoelen we het 
gevoel wat iemand heeft over zichzelf en dan met name iemands 
gevoel over het eigen welzijn. Welzijn  betekent: in orde zijn. En als 
we het hebben over het welzijn van mensen dan hebben we het niet 
alleen over lichamelijk in-orde-zijn, maar ook, - en misschien wel 
vooral -, over het als persoon in-orde-zijn . 
  Je welbevinden als persoon komt neer op: het gevoel hebben dat 
‘je in orde bent als mens’, ‘je er mag zijn zoals je bent’, ‘je 
bestaansrecht hebt’, ‘je de moeite waard bent’. Kortom: welbevinden  
is: een goed gevoel hebben over jezelf. 
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  Lichamelijk welbevinden en het welbevinden als persoon liggen 
niet in elkaars verlengde. Het zijn twee te onderscheiden belevingen, 
die heel goed tegengesteld kunnen zijn. Een mens kan zich op een 
bepaald moment lichamelijk geheel in orde voelen en tegelijkertijd 
zichzelf als persoon helemaal niet zien zitten. Ook het omgekeerde is 
mogelijk: je lichamelijk slecht voelen zonder dat dit afbreuk doet aan 
het gevoel dat je als mens de moeite waard bent. Dit betekent 
uiteraard niet dat lichamelijk welbevinden en welbevinden als persoon 
geheel losgekoppelde zaken zijn: beide soorten welbevinden doen zich 
immers voor binnen één en dezelfde persoon. Welbevinden is geen 
luxe-artikel. Integendeel: welbevinden is een existentiële dimensie in 
het menselijk bestaan. Tenminste, wanneer we dat bestaan bekijken 
vanuit het individu.  
  Het bewaken van het eigen welbevinden heeft alles te maken met 
jezelf handhaven in het leven én met: het bestaan als de moeite waard 
ervaren. In de praktijk van het leven van alledag komt het er op neer 
dat iemand het persoonlijk welbevinden bewaakt door dingen te doen 
die ‘welbevinden’ opleveren en door dingen te laten die dit gevoel 
schaden. De ervaringen die iemand hiermee opdoet in de loop der tijd 
en onder verschillende omstandigheden, zorgen er voor dat het  
bewaken van het eigen welbevinden het karakter heeft van een 
permanent leerproces. Overigens: een proces dat zich vanzelf 
ontwikkelt in het voortdurende samenspel tussen de persoon en de 
omgeving waarmee hij van doen heeft. Hierin is iemand zelf de enige 

die kan uitmaken of iets al dan niet tot het eigen welbevinden 

bijdraagt, omdat hij de enige is die dit aan de lijve ondervindt. 

  Deze constatering betekent niet anders dan dat je niet voor een 
ander kan bepalen of bedenken wat hem of haar iets oplevert dan wel 
zal opleveren in termen van het welbevinden van die ander. Hoe het 
bewaken van het eigen welbevinden er in gewone omstandigheden uit 
kan zien, wil ik U aan de hand van een voorbeeld uit de doeken doen.  
  Ik begin met een concreet voorval uit het leven van persoon A. 
Tijdens een verjaarsvisite biedt A de gastvrouw de helpende hand door 
het dekken van de dinertafel voor10 personen. A constateert, ná dit 
gedaan te hebben, dat de tafel er mooi gedekt uitziet en dit geeft haar 
een goed gevoel over zichzelf. Dus niet alleen de tafel is door A’s 

toedoen mooi geworden, A zelf is er ook van opgeknapt. 
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  Wat leert A hiervan? Niet dat zij voortaan vaker tafels moet gaan 
dekken, maar wél dat zij, om het eigen gevoel van ‘in orde zijn als 
persoon’ te versterken, het onder meer moet hebben van dingen waar 
iets moois van te maken valt. In het geval van de verjaarspartij: de nog 
ongedekte tafel. Daar is zij in het vervolg op gespitst. Bij voorbeeld in 
haar werk bij de drukkerij waar zij, als het even kan, de lay-out van de 
brochures die daar worden gemaakt, naar zich toe trekt. Dit leerproces 
voltrekt zich zonder dat de persoon in kwestie daar bij stil staat, je  
mag ook zeggen ‘onbewust’, maar de uitdrukking ‘het gaat vanzelf ‘ 
voldoet ook prima. 
  Ik zet hier even persoon B naast, die net als A ergens een 
gastvrouw de helpende hand biedt door het dekken van de dinertafel. 
B ervaart daarbij iets heel anders dan A. Hij constateert nadat de tafel 
gedekt is, hoe blij en opgelucht de gastvrouw is door wat hij gedaan 
heeft. En dat geeft B een goed gevoel over zichzelf. B leert hiervan 
dat hij, vanwege het eigen gevoel van ‘in orde zijn als persoon’, het 
onder meer moet hebben van momenten waarop er een ander is die 
echt hulp nodig heeft. B zal dus daarop gespitst raken. Hij zorgt er 
bijvoorbeeld voor dat hij erbij is als zijn buren gaan verhuizen. Ook 
bij B ontwikkelt zich dit vanzelf, dat wil zeggen zonder dat hij er over 
nadenkt of er bij stilstaat. 
  Stel wij waren erbij geweest toen A of B bezig was met die tafel 
te dekken. Dan hadden we uiteraard wel hun actie ‘tafeldekken’ 
kunnen zien, en ook hadden we misschien wel kunnen zien dat A en B 
er zichzelf goed mee deden door deze tafel te dekken. Maar  zien 

waar het bij A dan wel B om draait als het om bevestiging van het 

eigen gevoel van ‘als persoon in orde zijn’  gaat, dat kunnen we als 

buitenstaander, als omgeving, niet. Dat is trouwens ook nergens voor 
nodig: als iemand het zelf maar weet! Of liever gezegd: als iemand het 
zelf maar voelt! En daar hoeven we niet aan te twijfelen want A en B 
zijn er zelf bij, ondervinden het aan de lijve, merken direct of ze goed 
zitten of niet wat hun welbevinden betreft én: ook het ervan leren gaat  
vanzelf. Het bewaken van het eigen welbevinden is niet alleen een 
zaak van de persoon zelf maar óók de taak van de persoon zelf.  

Iemands eigen verantwoordelijkheid dus en daarmee óók iets waarop 
iemand aangesproken kan worden. Is dit ‘aanspreken’ het enige wat 
de omgeving kan bijdragen aan het bewaken van het welbevinden van  
de individuele persoon? 
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  Wat is eigenlijk de rol van de omgeving bij het bewaken van het 
welbevinden ? 
‘In het leven van alledag bewaakt iemand het eigen welbevinden door 
dingen te doen die dit gevoel opleveren en door dingen te laten die 
afbreuk doen aan dit gevoel.’ Het klinkt eenvoudig, maar vergist U 
zich niet: júíst in het gewone leven van alledag is dit makkelijker 
gezegd dan uitgevoerd! Dat zit hem vooral in het feit dat ons leven als 
individu zich natuurlijkerwijs afspeelt in een voortdurend samenspel 
met de omgeving. Dit samenspel, deze interactie is bepalend voor wat 
er terecht komt van het bewaken van iemands eigen welbevinden. Om  
te kunnen ‘doen’ en te kunnen ‘laten’ zijn wij aangewezen op wat de 
omgeving aan mogelijkheden biedt. Ik grijp even terug op A en B die 
zojuist als voorbeeld dienden. Zowel A als B hebben, evenals wij 
allemaal trouwens, bepaalde aanknopingspunten in de omgeving 
nodig om hun gevoel van in orde zijn op peil te houden. Voor A is 
onder andere iets als ‘ruw materiaal’ zo’n aanknopingspunt. Dit 
betekent: als A dit bewerkt tot een mooi ogend geheel strekt dit tot 
haar eigen welbevinden.  
  Voor het bewaken van haar welbevinden is A hierbij op twee 
manieren aangewezen op (met andere woorden: afhankelijk van) haar 
omgeving. Het begint al met de vraag: is er in de omgeving waarin A 
zich bevindt een voor haar geschikt aanknopingspunt aanwezig? Op 
grond van het feit dat iemand zélf gespitst is op de eigen 
aanknopingspunten, zal iemand zelf de eerste zijn die ze ziet, maar 
daarvoor is wel nodig dat deze er ook echt zijn.  
  De volgende vraag is: mag zij er mee aan de gang? In het geval 
van de verjaarspartij waar A was, mocht A kennelijk haar gang gaan 
en de dinertafel op een manier dekken zodat zij er een goed gevoel 
over zichzelf aan overhield. Maar het kan ook anders liggen. Zoals 
bijvoorbeeld toen A erbij stond terwijl haar vriendin de schone was in 
de kast ‘pleurde’ , zoals A dat later beschreef. A deed wel een poging 
om haar hulp aan te bieden om er, zoals U begrijpen zult, een ‘mooie 
ogende stapel’ van te maken. Maar de vriendin deed het af met “ach 
nee joh, zonde van de tijd, laten we liever lekker gaan zitten en 
bijkletsen!” . 
Voor A een moment van een gemiste kans in het op peil houden van 
het eigen welbevinden. ‘Gemist’ door toedoen van de omgeving die A 
verhindert om op dat moment te doen wat voor A zo voor de hand ligt. 
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En het ligt voor A zo voor de hand omdat het bewaken van het eigen 
welbevinden een natuurlijke prioriteit bezit. Overigens is voor 
mevrouw A de gemiste kans in deze situatie niet echt erg, omdat zij de 
ervaring heeft dat gesprekken met deze vriendin haar altijd de 
gelegenheid bieden om een inbreng te hebben waaraan zij een goed 
gevoel over zichzelf ontleent. Zoals bijvoorbeeld: een losse sfeer 
creëren door een relativerende opmerking te maken, waarbij de ‘losse 
sfeer’ die door haar toedoen ontstaat, mevrouw A een ‘goed gevoel 
over zichzelf ’ geeft. 
  In het leven van alledag hebben wij in de eerste plaats te maken 
met de directe sociale en materiële omgeving van het moment. Het 
aangewezen zijn op de kansen die de omgeving biedt  om ons 
welbevinden als persoon op peil te houden, leert ons om: kansrijke  
omgevingen op te zoeken en óók om kansarme  omgevingen te mijden 
of op zijn minst ons verblijf daarin te bekorten. Ook dit leerproces 
gaat vanzelf en is persoonsgebonden. Want wat voor de één een 
kansrijke omgeving is, is het voor de ander niet. 
  Als wij vanuit deze optiek het samenspel tussen persoon en 
omgeving bekijken dan zien we aan de ene kant hoe bepalend de 
omgeving is in het bewaken van het welbevinden als persoon, en aan 
de andere kant hoe iemand leert om zich een eigen weg te banen 
waardoor hij niet is overgeleverd  aan wat de toevallige omgeving aan 
goeds of slechts voor hem in petto heeft. Dit is waar het om gaat als 
we het hebben over ‘jezelf kunnen handhaven in het bestaan’ én ‘het 
bestaan als de moeite waard ervaren’. 
  Als we het over de mens en zijn omgeving hebben, bedoelen we 
met omgeving doorgaans meer dan de directe omgeving van het 
moment. Dan hebben we het over de wereld waarin we leven, de 
maatschappij of samenleving waar wij deel van uitmaken. De 
samenleving wordt geregeld door een stelsel van normen en waarden 
die gestalte krijgen in de eisen en regels die aan het doen en laten van 
de individuele burger worden gesteld. Deze eisen en regels dienen het 
belang van een soepel verlopend samenleven van (grote) groepen 
mensen. Hoewel dit soepele verloop in ieders belang is, zijn deze 
eisen en regels niet afgestemd op de persoonlijke behoeften en 
vermogens van de individuele burger. De eisen en regels die de wereld 
aan ons stelt, gaan over wat je moet kunnen en waar je je aan dient te 
houden, wil je je kunnen redden in de maatschappij waarin je leeft. 
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Vanuit de wereld bekeken gaat het om wát iemand doet. Met andere 
woorden: de omgeving is gericht op het maatschappelijk functioneren  
van het individu. Om wat voor dingen gaat het dan? Welke dingen 
moeten we kunnen om naar behoren te kunnen meedraaien in het 
leven? U weet ze allemaal net zo goed als ik, want we hebben er 
allemaal mee te maken. Om naar behoren mee te draaien in de wereld 
moet een mens beschikken over de nodige intellectuele, praktische en 
sociale vaardigheden, lichamelijke conditie en ambitie om arbeid te 
verrichten. Dit rijtje is niet uitputtend maar geeft een indicatie van 
waar we het over hebben. 
  Een goed georganiseerde samenleving stelt niet alleen eisen maar 
voorziet ook in mogelijkheden om dit in orde te krijgen en op peil te 
houden. Dan heb ik het over voorzieningen als onderwijs,  
gezondheidszorg, werk. Het gebruik maken van deze voorzieningen is 
overigens niet vrijblijvend; er is een leerplicht, een arbeidsplicht en 
een verplichte controle op ziekteverzuim alias een gezondheidsplicht. 
Overigens allemaal dingen die in principe het welzijn van het individu 
ten goede komen. 
  Met een diversiteit aan sociale en materiële voorzieningen kan de 
omgeving ervoor zorgen dat het individu het vereiste in orde zijn  kan 
bereiken en op peil kan houden. Wat de omgeving echter niet in de 
hand heeft is, of datgene wat bij iemand op orde gebracht is en 
waardoor hij maatschappelijk naar behoren functioneert, óók iets 
oplevert wat het welbevinden van de persoon in kwestie bevordert.   
  Welzijn is iets anders dan welbevinden. Voor iemand zelf, voor de 
persoon, gaat het erom dat wat hij doet bijdraagt tot zijn welbevinden  

en hij is de enige die kan uitmaken of dat zo is, omdat hij de enige is 
die het aan de lijve ondervindt. Dat wil zeggen het persoonlijk 

functioneren blijft een zaak en een taak van de persoon zélf. Een zaak 
en een taak die je zelf binnen de grenzen van eisen en regels van de 
omgeving voor elkaar moet zien te krijgen.  
  In de hulpverleningsomgeving kán dat anders. In de hulpverlening 
hebben we te maken met mensen die zich niet of niet meer kunnen 
redden. En dan hebben we het vandaag vooral over mensen die dit niet 
lukt door de eigen fysieke of verstandelijke aftakeling. Een afnemend 
vermogen brengt met zich mee dat je niet meer de dingen kunt doen 
die je vroeger kon. Daar kunnen dingen bij zijn waarvan je dat niet zo 
erg vindt of waarmee je misschien wel blij bent dat je ze niet meer 
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hoeft te doen. Maar het is een ramp als het om dingen gaat waaraan je 
door ze te doen, je gevoel van eigenwaarde ontleende. Als je die niet 
meer kunt doen, raakt het eigen gevoel van bestaansrecht zoek en 
verliest het leven zijn waarde. 
  Het niet meer in staat zijn om datgene te doen wat bijdraagt tot het 
persoonlijk welbevinden, ondermijnt het vermogen om een eigen weg 
te banen en leidt tot een overgeleverd zijn aan wat de omgeving 
toevallig aan goeds of slechts voor je in petto heeft. En dit is het 
moment waarop de hulpverlening in kan springen. Niet door de 
persoon in kwestie met ‘goeds’ te overladen of hem te behoeden voor 
mogelijk ‘slechts’. Maar door: in de eerste plaats te zorgen voor een 
kansrijke omgeving én vervolgens iemand te begeleiden bij een al 
doende en latende zoektocht naar de bij hem en zijn momentane 
conditie passende welbevinden-bevorderende mogelijkheden. Dit 
komt neer op: het iemand ruim de gelegenheid én mogelijkheden 
bieden om dingen op te pakken en weer te laten vallen, zodat hij zélf 
kan ontdekken, ervaren, aan den lijve ondervinden, waar hij het in 
deze fase van zijn leven van hebben moet. Hiermee reanimeren we het 
natuurlijke, dat wil zeggen: bij ieder mens aanwezige 
bewakingsproces van het eigen welbevinden. Het op deze manier als 
omgeving óvernemen van een deel van de taak waarvoor iemand zelf 
de verantwoording draagt, is de rol die de omgeving -in dit geval de 
hulpverlening-  kan, mag en ook op zich dient te nemen bij het 
bewaken van het welbevinden van mensen voor wie dit een verloren  
zaak lijkt.  
  Hoe deze functioneringsgerichte combinatie van zorgen-voor en  
begeleiden-van er in de praktijk uitziet, is een hoofdstuk apart.  
Gelukkig rest ons nog een groot deel van deze cursusdag om ons 
daarmee bezig te houden! 
 
 
 
 
 

 


