
Niet kunnen helpen maakt machteloos 

Op de studiemiddag van 30 november 2022 ontstond een dialoog tussen Bauke en collega’s in de 

zaal. De kwaliteit van het geluid was onvoldoende om dat integraal weer te geven. Onderstaand 

artikel geeft wel een impressie van onderwerpen die aan bod kwamen. 

Als   een hulpverlener niet kan helpen ontstaat er  kortsluiting. Bij degene die hulp vraagt maar niet 

beter wordt – teleurstelling over de tekortschietende zorg. Bij naasten, vrienden, buren, collega’s en 

soms de hele samenleving – verontwaardiging over het niet (genoeg) helpen. En bij de hulpverlener 

zelf natuurlijk – iemand willen maar niet kunnen helpen is pijnlijk. Je beroep blijkt niet zo ‘mooi’, je 

twijfelt aan je ‘roeping’, je blijkt niet de ‘held’ die je dacht te zijn en het blijkt inderdaad vooral 

‘zwaar’. Van dat akelige gevoel over jezelf, de teleurstelling van de cliënt of de verwijten van naasten, 

wil je als hulpverlener zo snel mogelijk weg. Er zijn dan grofweg twee routes die je kan kiezen: 

vechten of vluchten.  

De vlucht ziet eruit als een ziekmelding, een overstap naar een andere afdeling of het helemaal 

verlaten van de zorg. Vechten ziet er anders uit: je gaat harder lopen, op zoek naar ‘aanvullende 

diagnostiek’, een collega die het ‘beter kan’ of een ‘nieuwe behandeling’. Op teamniveau kun je 

vechten voor een gespecialiseerde collega die erbij moet om te doen wat jullie nu niet kunnen of 

voor een nieuwe therapie die de afdeling nodig heeft. Of tegen de registratiedruk die ervoor zorgt 

dat je je werk niet kan doen. En als ook die strijd niet genoeg oplevert kun je de publiciteit zoeken: 

meer geld voor de zorg, minder macht voor de zorgverzekeraars, een ander zorgstelsel, een betere 

samenleving – en liefst ook wereldvrede.  

Gevorderde hulpverleners combineren vechten en vluchten ingenieus. Ze knokken keihard voor een 

verwijzing van hun cliënt naar elders. Als blijkt dat collega’s hem of haar niet willen hebben. omdat 

ze al voorzien dat het moeilijk wordt, zetten zij alles op alles – zodat ze zelf met opgeheven hoofd 

kunnen vluchten. Of ze beginnen een eigen praktijk of instelling alleen voor mensen waar ze ‘wat 

mee kunnen’. Aan de voordeur worden degenen met een hoog machteloosheidsrisico 

tegengehouden met hetzelfde soort onzinnige argumenten als portiers die hanteren bij 

uitgaansgelegenheden. 

Niet kunnen helpen maakt machteloos. Nieuwe collega’s zijn daar vaak niet op voorbereid: op school 

leren ze over interventies, behandelmethodes, technieken en andere machtsmiddelen om mensen 

beter te maken – niet over hoe te handelen als het niet lukt. Ook in het werkveld is machteloosheid 

nauwelijks een thema, eerder een taboe. Tijd en ruimte om onmacht te bespreken, bijvoorbeeld in 

een reflectiegroep, is er weinig – en als die er al is wordt die vaak niet echt benut door hulpverleners. 

Het is makkelijker om te praten over het rooster, de cliënten of de koffie dan over jezelf. 

De mate van onmacht varieert: de gipsmeester in het ziekenhuis weet meestal wel iets in elkaar te 

knutselen. De verpleegkundige die voor iemand zorgt die niet beter wordt maar zich daardoor wel 

beter voelt, redt zich ook best. Maar bijvoorbeeld de huisarts ervaart ongeneeslijke ziekte van 

dichtbij en ziet ook in welke belabberde omstandigheden sommige mensen (daarmee) leven. De 

sociaal werker die een ouder helpt om bijzondere bijstand aan te vragen boekt succes, iets waar een 

collega die ouders begeleidt bij ingewikkelde opvoedingsproblemen niet zo snel op hoeft te hopen. 

Hoe minder er te knutselen, zorgen, regelen en op te lossen valt, hoe dichterbij de machteloosheid is. 

Hoe minder ‘machtsmiddelen’, des te meer onmacht. 

 



Het zou logisch zijn om onmacht serieus te nemen. Maar we doen het tegendeel. Pers en politici 

verwachten van professionals vooral perfect uitgevoerde oplossingen. Bestuurders voeren 

onbegrijpelijke reorganisaties door omdat dit de voorkeursmanier van de top is om met onmacht om 

te gaan. Familieleden en naasten eisen van de zorg het resultaat dat ze zelf niet voor elkaar krijgen. 

Leidinggevenden tellen bestede minuten en gescoorde contacten, geven zelden een compliment 

geven en weten nauwelijks wat hun medewerkers doen of ervaren. Collega’s hebben de handen vol 

aan zichzelf omdat het werk in werkelijkheid vaak solistisch is, en het woord ‘team’ wel gezamenlijk 

klinkt maar dat niet echt is. Onvrede over deze dingen uit zich vaak in gemopper op het systeem en 

geroep om meer collega’s en salaris – maar de vraag is of dat is waar het echt om gaat. 

Onmacht paste niet in mijn denkraam, ondanks tegenslagen in mijn persoonlijke leven. Pas een 

aantal jaren later, in individuele gesprekken met een werkbegeleider die de diepte zocht, begon ik 

mijn eigen machteloosheid te herkennen – en mijn neiging om naar almacht te zoeken door vooral 

heel veel te doen en te denken, en zo min mogelijk te voelen. 

Machteloosheid toelaten is lastig: voor je het weet verval je in hopeloosheid en doemdenken en 

daarmee is de ander niet geholpen. Maar een hulpverlener die geen oplossing heeft maar toch 

volhardt in machtig ‘helpen’ is ook niks. En eentje die jouw probleem wel even gaat fixen maar na 

een tijdje met een rotsmoes afhaakt is nog erger Maar wat dan? Verzuchten dat ‘het moeilijk is’, 

meeleven en weer opbreken na elkaar een half uur zorgelijk te hebben aangekeken? 

Ik denk het niet. Onmacht is niet iets waar je iets aan kan ‘doen’, wat door een bepaalde aanpak en 

procedure ‘op te lossen’ is. Maar je kan er wel iets mee. Onmacht kun je laten zijn, durven voelen, 

net als verdriet en rouw in het gewone leven. Als het je lukt kun je er als hulpverlener voorzichtig 

langs, omheen of doorheen en toch de dingen doen, vragen of zeggen die ertoe doen. Maar alleen 

onderzoekend en verkennend, niet (al)wetend. Het vakmanschap van de hulpverlener bestaat niet 

(alleen) uit interventies en procedures maar ook, of juist, uit de vaardigheid om te blijven zoeken 

waar anderen afhaken. Samen met de ander.  

Het serieus nemen van de hulpverlener, of die nu in de medische, psychische, sociale of jeugdzorg 

werkt, is iets anders dan klappen op een balkon of een bonus uitdelen. Het is vooral erkennen dat 

hulpverlenen primair het begeleiden van een ander mens is bij pijn, ziekte en problemen – zonder 

garanties op oplossing, herstel of genezing. Die erkenning is nodig op alle niveaus: door de 

hulpverlener zelf, door docenten, managers, supervisors, bestuurders en de vele, vele anderen die 

zich met zorg bezighouden. Helpen is moeilijk –  vooral het toelaten van machteloosheid. 


