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1. Doel en opzet

2. Achtergrond: Capability Approach

Vanuit integraal welzijnskader ontwikkelen
van transdisciplinaire leernetwerken
(onderzoek, onderwijs, werkveld en
gebruikers) voor technologie in zorg en
welzijn om inzicht te krijgen in:
(1) meerwaarde van technologische
toepassingen voor menselijk floreren
(2) vereiste technologische competenties
van werkers in zorg en welzijn.

(CA; Sen, 1999; Nussbaum, 2000; Robeyns, 2005):
Menselijke ontwikkeling als een doel op zichzelf
Good life: kunnen zijn wie je wil zijn en kunnen
doen wat je wil doen
Fundamentele vrijheden (capabilities) op
verschillende levensgebieden
Waarde is meervoudig en individuen verschillen
Mensen zetten mogelijkheden (capabilities) om
deze om in functioneren.

Hoe leiden capabilities en keuzes
tot functioneren?

persoonlijke conversiefactoren
omgevingsconversiefactoren

Hulpbronnen

…scheppen
kansen op…

Mogelijkheden…

Capabilities:
- leven
- gezondheid
- etc..

sociale conversiefactoren

…een waardevol leven

Keuzevrijheid

Functioning
Naar: Robeyns, 2005

…onder invloed van technologieën?

3a. Normatieve
kwesties

3b. Praktijk en
onderwijs

3c. Wetenschappelijk

3d. Maatschappelijk

- Menselijk floreren en
zelfregie (the good
life)?
- Wat is menswaardig
leven?
- Hoe levert
technologie er een
bijdrage aan?

- Invloed
technologie op
welzijn kwetsbare
mens?
- Welke
competenties voor
Z&W-professionals?
- Hoe opleiden?

-Welke capabilities
beïnvloed door welke
technologie?
-Interacties en
complexe verbanden
tussen technologie en
capabilities?

-Welk beleid tbv
zorg en welzijn?
-Bijdrage
technologieën aan
sociaal
rechtvaardige
samenleving?

4. Conclusie
De CA verschaft normatief-wetenschappelijk perspectief op welzijn vanuit een
procesmodel gebaseerd op vrijheid en afhankelijkheid, agency en zelfregie (zie ook
positieve gezondheid, Huber et al, 2011). CA genereert meervoudigheid aan
vragen en inzichten vanuit de individuele keuzevrijheid en leefwereld van
gebruikers en stelt zo de integrale mens en zijn levensthema’s centraal.
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