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Kan de omgeving een actieve bijdrage leveren aan het bewaken 

van iemands welbevinden?
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Als wij het vandaag zouden hebben over welzijn in plaats van over 

welbevinden, dan waren we met het beantwoorden van deze vraag 

snel klaar. Eén blik op de maatschappij waarin wij leven en waarvan 

onze directe omgeving deel uitmaakt, en het is duidelijk dat de 

omgeving niet alleen een actieve bijdrage kan leveren aan het 

bewaken van iemands welzijn, maar dit ook op allerlei manieren doet. 

Behalve de sector ‘welzijnszorg’, is er óók een keuringsdienst van 

waren, een voedselinspectie en zijn er voorlichtingscampagnes over 

wat wél en wat niet tot ons welzijn strekt.  

Het is niet alleen de zorg voor lichamelijk welzijn, dat wil zeggen: 

lichamelijk in orde zijn, waaraan de omgeving een steentje bijdraagt. 

Oók in het ervoor zorgen dat je  als mens in orde bent, - dat wil 

zeggen: ’de moeite waard bent’ en blijft - , sta je er niet alleen voor. 

Om ons heen treffen we een keur aan sociale en materiële 

voorzieningen , die benut kunnen worden om het wel zijn, dat wil 

zeggen: in orde zijn als mens op peil te brengen en te houden. Van 

gewoon onderwijs tot integreringsprogramma’s , van sportvelden tot 

hobbyclubs, van bibliotheken tot disco’s, van radio tot Internet, (en zo 

kan ik nog een tijdje doorgaan) : je kan het zo gek niet bedenken of er 

is wel een plek waar je terecht kunt om jezelf te ontwikkelen, de 

grenzen van je kunnen te verleggen of jezelf mee te maken in wat de 

wereld te bieden heeft.  

In het bewaken van ons welzijn  is de actieve bijdrage van de 

omgeving op diverse fronten onmiskenbaar aanwezig.  Daar kan je 

blij mee zijn of er vraagtekens bij zetten. Je kan er gebruik van maken 

óf je er, waar mogelijk, aan onttrekken. Hoe dan ook: de actieve 
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bemoeienis die de omgeving heeft met het bewaken van iemands 

welzijn is eigenlijk nog al vanzelfsprekend, als we even stilstaan bij 

wat het begrip welzijn inhoudt. Welzijn is ‘in orde zijn’, lichamelijk 

en/of als mens, waarbij dit laatste (als mens in orde zijn) in feite 

neerkomt op: ‘de moeite waard zijn’. 

Wie bepaalt eigenlijk of iemand in orde is?Wie bepaalt wat wél en 

wat niet in orde is? Kortom: wie definieert ‘lichamelijk in orde zijn’ 

en ‘als mens de moeite waard zijn? Dat doet de omgeving. 

Het vaststellen van iemands lichamelijk al dan niet in orde zijn 

gebeurt in het medische- en paramedische circuit. Bij constatering van 

lichamelijk niet in orde zijn zorgt hetzelfde circuit doorgaans ook voor 

een aanbod van passende maatregelen om wat bij iemand niet in orde 

is, voor zover mogelijk in orde te brengen.  

Ook het vaststellen of iemand als mens in orde / de moeite waard 

is gebeurt door de buitenwereld. Hierbij gaat de omgeving af op hoe 

iemand zich gedraagt, wat hij kan, doet en voor elkaar krijgt. Kortom: 

hoe iemand zich in de wereld redt. Het al dan niet, of minder, de 

moeite waard zijn als mens wordt afgemeten aan iemands 

maatschappelijk functioneren inclusief wat hij aan sociale, cognitieve 

en praktische vaardigheden ten toon spreidt. Ook hierbij is het zo dat 

de omgeving niet alleen vaststelt wat er eventueel aan iemand 

mankeert, maar tevens faciliteiten biedt om wat niet in orde is op orde 

te brengen.Welzijn is in orde zijn,  de moeite waard zijn  in de zin van: 

in orde bevonden worden, de moeite waard gevonden worden. 

In de eerste plaats door de directe omgeving waarmee je te maken 

hebt en vervolgens door de maatschappij waarin je leeft. Tamelijk 

vanzelfsprekend dus dat de omgeving een actieve bijdrage levert aan 

het bewaken van iemands welzijn. 

Het bewaken van het welzijn gebeurt in samenspel met de 

omgeving die daarin dus een uitgesproken actieve rol speelt. Hoe ligt 

dat bij het bewaken van het eigen welbevinden? 

Ook het bewaken van het eigen welbevinden is een kwestie van 

samenspel tussen de persoon en zijn omgeving. Maar, in dit samenspel 

is de rol van de omgeving uitgesproken passief.  

Dat dit zo is heeft alles te maken met wat welbevinden is en met 

wat onder het bewaken ervan wordt verstaan. Bij welbevinden gaat het 

niet om ‘in orde zijn’ of ‘de moeite waard zijn’ volgens de normen van 

de directe omgeving dan wel de maatschappij. Welbevinden gaat over 
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het gevoel wat iemand over zichzelf heeft wat betreft het eigen in orde 

en de moeite waard zijn. Welbevinden is een goed gevoel over jezelf 

hebben. 

Bij welbevinden is iemand zélf de enige die een uitspraak kan 

doen over hoe het met hem gesteld is. En ook de enige die kan 

uitmaken hoe het eigen welbevinden te bewaken valt. Dit is zo omdat 

iemand zelf de enige is die een en ander aan de lijve ondervindt. 

Het op peil houden en op peil brengen van het eigen gevoel van: in 

orde zijn = de moeite waard zijn = er mogen zijn zoals je bent = 

bestaansrecht hebben, is iets waar iemand, wederom, alleen zélf  voor 

kan zorgen. Namelijk: door dingen te doen die een goed gevoel over 

zichzelf opleveren en dingen te laten die dit gevoel schaden. Daarbij 

maakt iemand gebruik van wat zich om hem heen aan mogelijkheden 

voordoet. In dit samenspel met de omgeving ervaart iemand zelf waar 

hij het wel en niet van hebben moet om een goed gevoel over zichzelf 

te krijgen en te houden. Dit is een natuurlijk, zich vanzelf voltrekkend 

leerproces met een uitgesproken persoonsgebonden karakter. 

Ter verduidelijking van hoe dit gaat maak ik gebruik van eerder 

door mij beschreven voorbeelden
3
: uit het leven van mevrouw A, dat 

wil zeggen : Astrid, en de  heer B, dat wil zeggen: Bruno. 

Tijdens een verjaarsvisite biedt Astrid de gastvrouw de helpende 

hand door het dekken van de dinertafel voor 10 personen. Astrid 

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 Astrid’s toedoen mooi geworden, Astrid zélf is er ook 

van opgeknapt.  

Wat leert Astrid 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. Dáárop is zij in het vervolg gespitst. 

Bijvoorbeeld 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 vindt plaats zonder dat Astrid er bij stilstaat:  het 

gaat vanzelf.  
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Ik zet hier even Bruno naast, die net als Astrid ergens de 

gastvrouw de helpende hand biedt door het dekken van de dinertafel. 

Bruno ervaart daarbij iets heel anders dan Astrid. Hij constateert 

nadat de tafel gedekt is, hoe blij en opgelucht de gastvrouw is door 

wat hij gedaan heeft. En dát geeft Bruno een goed gevoel over 

zichzelf. Bruno 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  écht hulp nodig heeft. Bruno zal dus 

daarop gespitst raken. Hij zorgt er bijvoorbeeld voor dat hij erbij is als 

zijn buren gaan verhuizen. Ook bij Bruno ontwikkelt een en ander 

zich vanzelf zonder dat hij er over nadenkt of erbij stilstaat. 

In wát zij doen is er geen verschil tussen Astrid en Bruno: allebei 

houden zij zich bezig met het dekken van een tafel. In wat het hen qua 

welbevinden oplevert verschillen Astrid en Bruno evenmin: beide 

ontlenen aan het tafeldekken op dát moment een goed gevoel over 

zichzelf. Maar waar Bruno het van hebben moeten in het samenspel 

met de omgeving, dat verschilt nogal van wat Astrid daarvoor nodig 

heeft. Bruno kan uitstekend uit de voeten als er iets te doen valt voor 

een ander die echt hulp nodig heeft. Astrid zit gebeiteld als zij iets als 

‘ruw materiaal’  in haar omgeving aantreft, waarmee zij aan de slag 

mag. 

Hoewel Astrid en Bruno hetzelfde doen om het eigen welbevinden 

op peil te houden: zij kijken als het ware met heel andere ogen naar 

hun omgeving. Met andere woorden: Astrid en Bruno ‘scannen’ ieder 

voor zich hun directe omgeving op voor henzelf geschikte 

aanknopingspunten. 

Bij het zelf bewaken van het eigen welbevinden ontwikkelt zich 

óók het opzoeken van voor jezelf kansrijke omgevingen en het mijden 

van kansarme omgevingen. Hoe dat er in de praktijk uit kan zien wil 

ik u laten zien aan nóg een voorbeeld uit het leven van Astrid en van 

Bruno. Beide hebben te maken met een verhuizing: Bruno met die van 

zijn buren en Astrid met de verhuizing van vrienden. 

Bruno heeft, toen hij van de verhuizing hoorde, spontaan zijn hulp 

aangeboden, terwijl Astrid uitdrukkelijk gevraagd is of zij kon komen 

helpen. Het verschil tussen hoe dit bij Astrid loopt en hoe dit bij 

Bruno gaat, is niet toevallig. Bruno ziet als het ware bij het woord 

‘verhuizing’ al een voor hem kansrijke omgeving aankomen, 

namelijk: gegarandeerd anderen die hulp nodig hebben.  
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Voor Astrid ligt dat anders: op de vraag of zij komt helpen is haar 

antwoord: ‘ik kom wel als je de kasten hebt staan, dan pak ik wel uit 

en ruim ze in’ . Ook Astrid scant de ‘verhuisomgeving’ en zoekt 

daarin het voor haar kansrijke deel op en mijdt het voor haar kansarme 

‘inpakken, laden en lossen’. 

Het bewaken van het persoonlijk welbevinden is van het begin tot 

het eind een zaak en de taak van de persoon zelf, waar de omgeving 

ten eerste nauwelijks zicht op heeft en ten tweede uitsluitend een 

passieve bijdrage aan levert. 

In het verpleeghuis heeft u te maken met mensen die zich niet of 

niet meer kunnen redden. Mensen bij wie het welzijn is aangetast door 

tijdelijke dan wel blijvende fysieke en ook wel verstandelijke 

aftakeling. Vanzelfsprekend zal het verpleeghuis, dat wil zeggen u, 

zich actief inzetten voor het zoeken naar maatregelen die er toe leiden 

dat de bewoners minder hinder ondervinden van wat bij hen niet meer 

in orde is .Hun welzijn is uw eerste zorg én die is bij u in goede 

handen. Maar óók het welbevinden van de bewoners is iets wat u aan 

gaat. In de eerste plaats omdat de kwaliteit van iemands bestaan 

grotendeels bepaald wordt door hoe hij zichzelf ervaart. Iemand die 

het eigen welbevinden weet te bewaken voelt niet alleen zichzelf de 

moeite waard, maar beleeft daarin óók het bestaan als zodanig, dat wil 

zeggen: als de moeite waard. 

Mogen we er vanuit gaan dat het óók voor mensen die te stellen 

hebben met beperkingen in de eigen fysieke en/of geestelijke 

vermogens, mogelijk is om zelf het eigen welbevinden te bewaken? 

Ja, want het ontlenen van een goed gevoel over jezelf aan wat je doet 

heeft niets te maken met de status van wat je doet. 

‘Tafeldekken’ wat zowel Astrid als Bruno een goed gevoel over 

zichzelf oplevert, is een nogal gewone en geen opzienbarende 

bezigheid. En hun respectievelijke werkzaamheden bij de verhuizing, 

- sjouwwerk door Bruno en kasten inruimen door Astrid -, hebben 

evenmin een spectaculair karakter. Waar het om gáát bij de bewaking 

van het welbevinden is niet wát iemand doet, maar dát hij iets doet 

wat bijdraagt tot het eigen gevoel van er mogen zijn zoals je bent. 

Kunnen wij als omgeving een actieve bijdrage leveren aan het 

bewaken van iemands welbevinden? Bijvoorbeeld door iemand die 

een goed gevoel over zichzelf meer kwijt dan rijk is, meer te laten 

merken dat hij echt wel de moeite waard is, bijvoorbeeld door hem te 
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wijzen op wat hij nog wel kan of door duidelijker te zijn in onze 

complimenten ? Complimenten, aandacht en opbeurende woorden te 

horen krijgen, zijn allemaal dingen die een mens heel erg goed kunnen 

doen. Maar: iets dat op je pad komt en wat je goed doet voelt totaal 

anders dan door eigen toedoen je zelf een goed gevoel over jezelf 

bezorgen. Welbevinden is een kwestie van verkrijgen en niet van 

krijgen. 

Laten we de titelvraag wat herformuleren: ‘Kunnen wij onze 

mensen helpen bij het zelf bewaken van hun eigen welbevinden?’. 

Bijvoorbeeld door het met hen meer te hebben over wat zij leuk 

zouden vinden om te doen en dan samen proberen dit mogelijk te 

maken? Bij de dingen waar iemand het van hebben moet om het eigen 

welbevinden op peil te houden dan wel te brengen, zit best wel eens 

iets wat hij ook echt leuk vindt om te doen. Dit is echter meer 

uitzondering dan regel. Vragen we bijvoorbeeld aan Astrid of zij het 

leuk vond om die tafel te dekken, dan is haar antwoord: ‘leuk is niet 

het goede woord, hoewel zoiets wel echt wat voor mij is,....... maar het 

aanrecht opruimen was mij ook best geweest hoor!’. Stellen we 

dezelfde vraag aan Bruno dan krijgen we het nog duidelijker te horen: 

‘nee, tafels dekken is absoluut niks voor mij, maar het was wél wat op 

dat moment moest gebeuren’.  

‘Iets leuk vinden’ of ‘ergens van genieten’ zijn aangename 

belevingen die het leven rijker kunnen maken. De bij welbevinden 

passende beleving van ‘een goed gevoel over jezelf’ maakt van 

iemand als persoon  niet meer dan hij is: ‘er mogen zijn zoals je bent’, 

en houdt ook het leven ‘de moeite waard is zoals het is’.  

Het niet meer in staat zijn om de dingen te doen waarvan je 

gewend was dat deze je gevoel van eigenwaarde op peil hielden, 

verplicht degene die dit overkomt tot een opnieuw leren van waar je 

het dan nú van hebben moet om zélf voelbaar te houden dat je de 

moeite waard bent, ook al ben je misschien lang niet in orde. Bij dit 

leren is extra aandacht en directe bemoeienis van anderen niet nodig. 

Het werkt eerder verstorend want het leidt af van bezig zijn met zélf 

ervaren van waar je wat mee opschiet. 

Misschien moeten we de titelvraag nóg een keer herformuleren: 

‘Kan de omgeving, kunnen wij een actieve bijdrage leveren in de 

ontwikkeling van het natuurlijke bewakingsproces van iemands 

welbevinden?’. Ja, dit kán: door iemand te voorzien van een kansrijke 
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omgeving, die het hem mogelijk maakt om ruime ervaring op te doen 

in wat hem in deze fase van zijn leven wel en niet tot zijn welbevinden 

strekt. Hierbij is nodig dat iemand zijn eigen gang kan gaan in wat hij 

oppakt en wanneer hij het er weer bij laat.  

Een kansrijke omgeving is vooral een omgeving waarin het 

nodige gebeurt, waar gelegenheid is om bij iets aan te haken en er 

mogelijkheden zijn voor de individuele bewoner om aan zichzelf te 

ervaren waar hij het in zijn conditie en op dat moment van hebben 

moet. 

Het inrichten van een kansrijke omgeving en het op peil houden 

van de kansrijkheid van iemands directe omgeving vergt naast 

creativiteit ook continue aandacht. Niet zozeer gericht op de mensen 

die zich in die omgeving bewegen, maar vooral ter kwaliteitsbewaking 

van de omgeving waarvan zij het moeten hebben. 

 
 

 


