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Krachtgericht werken  

Het krachtenmodel van Rapp & Goscha (2006) 

 

Er zijn tal van methoden voor krachtgericht werken in uiteenlopende discipli-

nes ontwikkeld1. Menger et al. (2013) schuift het krachtenmodel van Rapp & 

Goscha (2006) naar voor als een relevant kader om op een krachtgerichte 

manier te werken aan inclusie en participatie van kwetsbare mensen. Ook Van 

Audenhove (2005) en Driessens & Melis (2012) benoemen dit als één van de 

relevante modellen om krachtgericht te werken.  

Het model hanteert een ecologisch perspectief: de mens maakt deel uit van 

en interageert met de omgeving. De methodiek helpt mensen om te gaan met 

de eisen van de omgeving, een aangepaste omgeving te zoeken of te creëren 

waarin de specifieke vaardigheden van mensen tot hun recht komen. Het sa-

menspel tussen krachten van het individu en krachten vanuit de omgeving, 

kunnen empowerment van mensen bewerkstellingen (Driessens & Melis, 

2012). Wolf (in: Menger et al., 2013) stelt dat de basisprincipes van het model 

niet nieuw zijn. Het model verbindt doorheen een permanente krachtgerichte 

focus ervaringsgerichte, persoonsgerichte en oplossingsgerichte benaderin-

gen. 

 

De persoonlijke kwaliteiten, talenten, krachten, wensen en keuzes van de cli-

ent én van zijn omgeving zijn dan ook het aanknopingspunt voor begeleiding 

en ondersteuning. Het vergroten van zelfredzaamheid en maatschappelijke 

participatie van cliënten en het verbeteren van levenskwaliteit is het doel. Dit 

sluit aan bij het verlangen van mensen om iets te kunnen betekenen, een ver-

antwoordelijke rol te kunnen opnemen, een zinvolle dagbesteding te hebben. 

Het aanspreken van de veerkracht door o.a. het uitbouwen van steunende 

informele en formele relaties en het creëren van hoop zijn kernelementen van 

dit model.  

 

De relatie tussen de hulpverlener en de cliënt is de bedding waarin krachten, 

competenties, wensen en keuzes kunnen ontdekt en verkend worden. Het 

ontmoeten van de cliënt in de eigen leefwereld en het aanspreken van het 

zelfsturend vermogen van cliënten zijn essentiële elementen om tot empo-

werment te komen.  

 

                                                           
1 http://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/vergelijking-methoden-

krachtgericht-werken.pdf 
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Verkennen van krachten in 10 levensdomeinen (geïnspireerd op het krachtenmodel van Rapp & Gosscha) 

 

 

       

 

Veiligheid en 
bescherming 

Wonen  

Financiën en 
sociale zekerheid 

Kinderen en 
opvoeding 

Partnerrelatie 
en seksualiteit 

Sociale relaties 
Activiteit  

werk en leren 

Vrije tijd en 
recreatie 

Mobiliteit 

Gezondheid en 
zelfverzorging 

Zingeving en 
spiritualiteit  Wat wil je?                               

(wensen, dromen, verlangens) 

Wat kan je?                      

(talenten, competenties, …) 

Wat durf je?                         

(zelfvertrouwen) 

Praktische en materiële       

hulpbronnen? 

Sociale hulpbronnen? 

Maatschappelijke                 

hulpbronnen ? 

Wat besluit je? 

Individuele dimensie Sociale en maatschappelijke dimensie 
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