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Inleiding 
Voor wie en waarom

Deze tekst is geschreven voor mensen, die met hart en ziel werken in de 

dienstverlening aan kwetsbare groepen. Zij werken niet alleen betaald of

vrijwillig met deze mensen omdat zij dat leuk vinden, maar ook om 

idealen te verwezenlijken, idealen die gestoeld zijn op hun eigen 

(geloofs)overtuigingen.

Ben jij ook zo iemand die van mensen, God en het leven houdt en met je 

dienstverlening iets wil betekenen voor anderen, die in moeilijke 

situaties verkeren? Botsen jouw idealen vaak met de praktijk? Wil je de 

kwaliteit van je dienstverlening verbeteren en resultaat boeken? Dan is 

deze tekst geschreven voor jou.

Mijn missie is om idealistische dienstverleners te helpen zichzelf ruimte

voor resultaat te verwerven. In dit dienstwerk ben je je eigen 

instrument, je bent met heel je hebben en houden in het geding. Hoe 

idealistisch en innerlijk gemotiveerd je ook bent, de praktijk van de 

mensen is weerbarstig en de structuren waarbinnen gewerkt moet 

worden zijn complex en ondoorzichtig, om van de doelgroep nog maar 

te zwijgen!

Wat je nodig hebt om met vrucht, met plezier en passie te kunnen 

(blijven) werken is: ruimte. Ruimte voor jezelf, ruimte voor de ander, 

ruimte voor resultaat. In dit stuk laat ik je in vogelvlucht zien wat die 

ruimte inhoudt.
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Wat er fout gaat in de dienstverlening, 
valkuilen 

Dienstverlening is een prachtig, maar ambitieus ambacht om te 

beoefenen. Prachtig, omdat er niets mooiers bestaat dan mensen te 

kunnen dienen met je (vrijwilligers)werk, speciaal mensen die zich in 

een moeilijke positie of situatie bevinden. Ambitieus, omdat het nog niet

zo eenvoudig is om met je werk de mensen zo te dienen dat ze werkelijk 

ermee geholpen zijn! Drie veel voorkomende valkuilen zijn 

bijvoorbeeld:

Valkuil 1: als dienstverlener werk je je een slag in de rondte, je bent zo 

druk als een klein baasje met alles goed te maken voor de klant, maar de 

ander komt niet in beweging.

De ander komt niet in beweging en leert dus ook niet hoe met zijn of 

haar situatie of positie om te gaan. De ander wordt afhankelijk van de 

dienstverlener en de dienstverlener gaat ver over zijn of haar eigen 

grenzen. In het ergste geval krijgt de dienstverlener een burn-out en 

komt de relatie met de klant in de drama-driehoek terecht: de 

dienstverlener raakt gefrustreerd, gaat de klant aanklagen en de ander is

nog verder van huis.

Valkuil 2: als dienstverlener ben je betrokken op de situatie van de 

ander, je krijgt veel informatie en signalen, maar er zijn zoveel 

handelingsmogelijkheden dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

Je ziet door de bomen het bos niet meer, je mist focus en daardoor loop 

je het risico op chaos en: “maar wat doen”. In het ergste geval gaan 

anderen jouw prioriteiten bepalen en raak je steeds verder verwijderd 

van wat de ander werkelijk zou dienen.



Valkuil 3: als dienstverlener gebruik je graag bepaalde werkmethodes. In

het verleden zijn die methodes heel bruikbaar geweest en misschien ben 

je er zelf ook door opgeknapt. Een valkuil is deze methodes te 

verabsoluteren en ideologisch te gaan benaderen.

Je bent volledig gewonnen voor je beproefde en fantastische methode, 

maar daardoor verlies je zicht op wat je klant werkelijk nodig heeft aan 

dienstverlening van jou. Je benadert de ander steeds vanuit de methode 

en in het ergste geval zie je door de bril van de methode niet meer wat de

ander van jou nodig heeft, wat buiten die werkwijze valt. Misschien iets 

wat je als dienstverlener best zou kunnen geven, maar wat buiten het 

kader van: “de juiste methode” ligt. De mogelijkheden van de 

dienstverlener worden zo verengd en de ander ontbeert resultaat en 

menselijkheid.

Zo zijn er nog vele valkuilen te noemen, de bovenstaande drie zijn in 

mijn ervaring de meest voorkomende.



De kracht van focus en verbinding
Hoe uit deze en andere valkuilen te blijven? Dat kan door focus en 

verbinding te ontwikkelen.

Focus

Focus is van belang om je blik te scherpen en je aandacht te richten. Met 

een goede focus weet je wat er nodig is in de situatie en kun je op tijd 

meer of minder geven in je dienstverlening. Je weet waar het om draait 

en je weet wat er op het spel staat. Een goede focus is een ijkpunt buiten 

jezelf, waaraan je de resultaten van je dienstverlening kunt meten.

In mijn ervaring komt de beste focus voor je handelen en afzien van 

handelen voort vanuit het perspectief van de kwetsbaarste groep uit de 

context of de kwetsbaarste persoon uit je doelgroep. Wat voor hem of 

haar goed is, is goed voor de hele doelgroep. Je dienstverlening wordt zo 

opgebouwd vanaf nul, de bodemsituatie. Elke ketting is zo sterk als de 

zogenaamde zwakste schakel.

Maar voordat je deze tip als ideologie aanneemt: focus is niets zonder 

verbinding.

Verbinding

Focus op waar het om draait hangt samen met een goede verbinding met

je doelgroep: een menselijke en dus gelijkwaardige relatie. Deze 

verbinding voedt de kennis van de dienstverlener over de situatie en 

positie van de klant en vergroot daarmee de relevantie van zijn of haar 

dienstverlening.

De verbondenheid is zo groot dat de dienstverlener, ook als hij of zij 

zich in andere omgevingen en contexten zich begeeft, de doelgroep niet 



vergeet of kan vergeten en diens belangen ook in deze sectoren van de 

samenleving behartigt.

Focus en verbinding voorkomen dat de dienstverlener zichzelf voorbij 

holt of de ander afhankelijk van zich maakt, focus en verbinding 

voorkomen dat derden de prioriteiten bepalen en de methode blind 

gevolgd wordt. Focus en verbinding geven ruimte voor resultaat.

Het belang van focus en verbinding: ruimte voor resultaat!

Als je als dienstverlener scherp hebt waar het om draait in het werken 

met je doelgroep en de doelgroep kan de dienstverlener voeden door 

middel van een goede verbinding, dan is er ruimte voor resultaat. De 

betrekkingen met anderen zijn zinvol, het werken genereert energie, 

waardoor je tijd en gezondheid wint. Samen met de doelgroep heb je 

meer invloed en kun je successen boeken.



De 5 (puntjes op de) i’s naar ruimte voor 
resultaat

Hoe krijg je focus en verbinding voor ruimte voor resultaat? Hiervoor 

zijn er 5 stappen te nemen, die ik hieronder weergeef:

1) Inzicht

Je herkent je eigen valkuil in de diverse situaties, zowel privé als in je 

werk.

2) Irritatie

Je komt jezelf en de ander tegen en leert die worsteling te doorstaan, met

als resultaat een open blik, een open hart en een open bereidheid om iets

te doen.

3) Inspiratie

Je boort je krachtbronnen aan, om van daaruit vertrouwen te putten en 

kracht, met als resultaat dat je jezelf durft af te bakenen en te laten zien.

4) Implementatie

Je hebt kennis over meerdere handelingsmogelijkheden in de diverse 

situaties en bent vaardig in wat je kunt doen en/of laten.

5) Integratie

Je hebt je eigen ruimte voor resultaat, zowel voor jezelf als voor die 

complexe ander.



Checklist om je ruimte voor resultaat te 
bepalen:

1) Weet je hoe je contact maakt met je doelgroep en wat daarbij je valkuil is?

  Ja   Soms  Nee

2) Weet je hoe je je valkuil als kwaliteit kunt inzetten?

  Ja   Soms  Nee

3) Heb je kennis en vaardigheden om op verschillende en verrassende manieren 
reageren, als je door je omgeving uitgedaagd wordt?

  Ja   Soms  Nee

4) Kun je de controle loslaten van processen waar jij verantwoordelijkheid in hebt?

  Ja   Soms  Nee

5) Heeft jouw dienstverlening positieve invloed op de kwetsbaarste partij in de context?

  Ja   Soms  Nee

6) Ben je in staat irritatie als helpende emotie te zien en de spanning van: “het klopt 
niet” te verdragen?

  Ja   Soms  Nee

7) Kun je spelen met de betekenis van je opdracht, rol en context? 

  Ja   Soms  Nee

8) Durf je jezelf te laten zien, zowel bij het motiveren als het begrenzen van mensen?

  Ja   Soms  Nee



9) Heb je een goed vol te houden wijze van zelfreflectie ontwikkeld?

  Ja   Soms  Nee

10) Heb je plezier met de mensen om je heen?

  Ja   Soms  Nee



Uitslag (en cadeautje!)
Heb je op alle tien bovenstaande vragen: “ja” geantwoord? Gefeliciteerd! 

Je bent een dienstverlener die zichzelf optimaal weet in te zetten als 

instrument en ruimte creëert voor zichzelf en de ander, met het oog op 

resultaat.

Voor ieder die vragen met “nee” of “soms” heeft beantwoord: er is werk 

aan de winkel. Gun jezelf ruimte! Dit komt jou en jouw dienstverlening 

ten goede.

Voor ieder die werkelijk gemotiveerd is om verdere stappen te zetten, 

heb ik een cadeautje. Ik bied elke maand 2 gratis telefonische 

gesprekken van een half uur aan om te onderzoeken hoe het is gesteld 

met jouw ruimte voor resultaat, in jouw situatie. De waarde hiervan is 

vergelijkbaar met een coachingsgesprek van 80 euro, omdat je na dit 

gesprek precies weet welke stappen je nog kunt nemen. Meld je hiervoor

gauw aan door een mailtje met daarin jouw telefoonnummer te sturen 

naar: marieke@onverwachtopgwekt.nl. Je leest het goed: ik bied dit 

gratis aan. Mijn missie is om zoveel mogelijk dienstverleners met passie 

voor hun werk te helpen resultaat te boeken door ruimte te vinden. 

Voor zichzelf en die complexe ander!

mailto:marieke@onverwachtopgwekt.nl?subject=Contact%20n.a.v.%20%22Hoeveel%20ruimte%20heb%20jij%20voor%20resultaat?%22


Nawoord
Deze korte tekst is de weergave van ruim twintig jaar arbeid, met als 

doel optimale dienstverlening aan de kwetsbare groepen mensen met 

wie ik heb mogen werken in Amsterdam Kinkerbuurt, Rotterdam 

Lombardijen en Kanaleneiland Utrecht. In die tijd ben ik zelf ook in 

bovenstaande en meerdere valkuilen gelopen en heb ik vooral ook veel 

geleerd van de mensen zelf, die mij, soms fijnzinnig, soms zeer 

confronterend, bij de les hielden wat hen verder hielp. Tevens is dit stuk 

de weergaaf van mijn integratie van drie opleidingen die ik na de studie 

theologie gevolgd heb: de opleiding tot buurtpastor van het Kor 

Schippers Instituut, Contextueel Pastoraat van Stichting Contextueel 

Pastoraat en Provocatief Coachen van het Instituut Eclectische 

Psychologie.

Het is mijn verlangen om de kennis en vaardigheden, die nodig zijn om 

met ruimte voor resultaat te kunnen werken voor en met anderen, door 

te geven aan gemotiveerde en gepassioneerde dienstverleners. Het is 

mogelijk om in aanzienlijk kortere tijd dan ikzelf erover heb gedaan, 

namelijk in de tijd om de 5 i's te doorlopen, de kwaliteit van de 

dienstverlening zo goed als mogelijk te maken, met als resultaat impact, 

inspiratie, verandering, beweging, plezier!

Ik help je graag hierbij en wens je van harte ruimte. Ruimte voor jezelf 

en daarmee ook ruimte voor resultaat, samen met die ander!

Marieke Sillevis Smitt
marieke@onverwachtopgewekt.nl
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