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jes werden omheind en aangeharkt. 
Sociaal werk werd verdeeld in drie 
stammen: maatschappelijk werk, so
ciaal pedagogisch werk en sociaal 
cultureel werk. De bedoeling was dat 
opleidingen en werkveld zich ook zo 
zouden inperken en dat er een hel
dere arbeidsmarkt zou ontstaan met 
de drie velden als ordeningskader. 
De praktijk hield zich er niet aan en 
zo zagen we enerzijds verdergaande 
specialisering en anderzijds een nei
ging om juist te generaliseren. Pre
cieze projecten tegenover het brede 
mandaat. Nauw omlijnde professies 
tegenover open professies. Evidence 
versus pragmatische wijsheid. Snelle 
vragen tegenover trage vragen. Op
lossen versus ondersteunen.
 
In dit discours zou ik Jack een man 
van de nieuwe tijd willen noemen, 
een tijd waarin we op zoek zijn naar 
‘waarderend’ sociaal werk. Ik bedoel 
daarmee sociaal werk dat op zoek is 
naar zijn kernwaarde en sociaal werk 
dat zich door waarden laat leiden. 
De nadruk ligt niet op afbakenen of 
ideologiseren, maar op een intense 
zoektocht naar wat sociaal werk ten 
diepste is en wil zijn. Het is sociaal 
werk dat als kerntaak en maatschap
pelijke opdracht heeft het onder
steunen van mensen in hun sociaal 
functioneren, vooral waar mensen 
aan hun kwetsbaarheid lijden, waar 

Jack de Swart houdt een gloedvol 
en onderbouwd betoog over sociaal 
werk in tijden van transities en trans
formaties. Hij doet dat als lector So
cial Work, een lectoraat met een bre
de scope en opdracht. Daar ben ik 
blij mee, omdat in de wetenschap en 
in de praktijk een neiging bestaat tot 
specialiseren en thematiseren. We 
hebben ook wetenschappers nodig 
die zich inzetten voor het generieke, 
voor een professioneel domein. Mooi 
dat Saxion hiervoor kiest. 

We zouden sociaal werk in tijden 
van transities kunnen indelen in drie 
fases: een politiserende, een instru
mentaliserende en een waarderende 
fase. In de politiserende fase zette 
de elite van sociaal werk in op radi
cale veranderingen in de maatschap
pij. Het was nog de tijd van het den
ken in structuren en omwentelingen. 
Al snel verzandde het politiserende 
sociaal werk in het vooral onder
ling polariserend werken. Toen ik 
in 1991 bij het Nederlands Instituut 
voor Zorg en Welzijn (NIZW) ging 
werken, waren ze net klaar met het 
inperken en instrumentaliseren van 
sociaal werk in een nieuwe beroe
penstructuur. De jaren tachtig had
den hun werk gedaan. Van denken in 
structuren en omwentelingen waren 
we overgegaan in het denken in pro
grammeren en innoveren. De perk

Voorwoord
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intense handelingsverlegenheid ont
staat. Om dat lijden te verminderen 
zoekt sociaal werk vooral naar wat 
sociaal kwetsbaar maakt. Het zoekt 
de kwetsbaarheid niet zozeer in per
soonlijke tekorten. Het kernperspec
tief van sociaal werk is socialiseren. 
Sociaal werk vertegenwoordigt het 
sociaal model. Het ondersteunt men
sen in hun sociaal functioneren en 
kan dat niet anders doen dan door 
zich met mensen te verbinden en 
te proberen verbindingen tussen 
mensen onderling te versterken. De 
kernwaarde van sociaal werk is so
ciale rechtvaardigheid. Het is een 
wat weerbarstig begrip dat vaak 
geassocieerd wordt met burger, 
humane en sociale rechten op nati
onaal en internationaal niveau. De 
spanning voor mij zit echter vooral 
in de vraag wat is in deze context 
voor deze persoon of deze perso
nen sociaal rechtvaardig? Daarmee 
krijgt sociale rechtvaardigheid naast 
een systeemachtige verankering ook 
een contextuele verankering. Sociale 
rechtvaardigheid vraagt niet alleen 
om eerlijk verdelen van welvaart en 
toegang, maar ook om eerlijk ver
delen van macht en vertrouwen in 
persoonlijke relaties en concrete 
con texten. Sociale rechtvaardigheid 
moet vooral een praktijk zijn, eer
der dan een principe of complete set  
van rechten. 
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Wij richten ons vanuit het lectoraat 
Social Work op een boeiend en tege
lijkertijd weerbarstig domein: het so
ciaal werk. In deze rede ga ik in op 
het sociaal werk in de huidige maat
schappelijke context en de vaak be
kritiseerde rol van het sociaal werk 
en de sociale professionals. Aan de 
hand van drie P’s (Positionering, Pro
filering en Professionalisering) zal ik 
toelichten waarom ik vind dat sociaal 
werk een volwaardige en belangrijke 
professie is, die  ondanks alle kritiek 
nu en in het recente verleden  een be
langrijke bijdrage levert aan de kwali
teit van onze samenleving. Vervolgens 
ga ik kort in op de zorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking, een 
werkveld waarmee Social Work zich 
nadrukkelijk bezighoudt  en wellicht 
gaat dat in de toekomst nog meer ge
beuren. Ik besluit met een overzicht 
van de werkzaamheden van het lecto
raat en een blik op de toekomst.

dr. Jack de Swart

4 juli 2017

Geacht College van Bestuur, dames en 
heren, 

Het uitspreken van de lectorale rede 
is een bijzonder moment. Het biedt 
de jonge – of iets minder jonge – lec
tor niet alleen de gelegenheid om het 
ambt van lector officieel te aanvaar
den, het geeft vooral de mogelijkheid 
onze opvattingen over sociaal werk en 
onze plannen voor de toekomst te de
len. Ik praat bewust over ‘onze’. Want 
ofschoon ik hier in het middelpunt 
sta, is het vormgeven aan het lecto
raat absoluut geen eenmanszaak. Ik 
doe dit samen met een groep gemoti
veerde en getalenteerde onderzoekers 
en vooral heel fijne collega’s.

Ik kan deze rede uitspreken ten over
staan van een breed, gemêleerd pu
bliek: professionals uit het werkveld, 
directies, docenten, collegalectoren 
en onderzoekers, studenten van het 
(hoger) beroepsonderwijs en de we
tenschap. Voor die boodschap is be
perkte tijd beschikbaar. Het dwingt tot 
keuzes en inperkingen. Ik mag verwij
zen naar het boekje waarin alles net 
iets nauwkeuriger en uitvoeriger staat 
beschreven. In dat boekje gaan mijn 
collega’s en ik nader in op de verschil
lende thema’s die ik vandaag slechts 
even kan aanstippen. 

Introductie
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De digitale kloof is het verschil 
tussen de groep mensen die pro-
fiteert van digitale technologie en 
de groep die dat niet doet. Veel 
mensen hebben weliswaar toegang 
tot internet, maar missen de digi-
tale vaardigheden om er (optimaal) 
gebruik van te maken. Steeds meer 
overheidsinstellingen (belasting-
dienst, gemeenten) en hulpverle-
ners maken gebruik van internet, 
bijvoorbeeld voor het aanvragen 
van toeslagen, het regelen van 
aanvragen en het doen van aangif-
tes. Ook de hulpverlening maakt in 
toenemende mate gebruik van digi-
tale tools binnen de hulpverlening. 
Vooral ouderen, mensen met een 
migrantenachtergrond, mensen die 
leven in armoede en/of met schul-
den en mensen met een (lichte) 
verstandelijke beperking (Vergeer 
& Nikken, 2016) hebben moeite met 
de digitalisering. 

Sociaal werkers werken altijd in een 
(veranderende) maatschappelijke con
text. In de huidige westerse samenle
ving is de hierboven genoemde twee
deling tussen kansrijk en kansarm 
acuut. Steeds meer mensen dreigen 
kwetsbaar te worden of zijn dat al: 
vluchtelingen, mensen met langdu
rige schulden, mensen zonder werk 

De huidige maatschappelijke ont-

wikkelingen laten zich het beste 

schetsen als complex en divers. 

Enerzijds zien we dat de westerse 

samenleving steeds gezonder en 

welvarender wordt. Aan de andere 

kant worden verschillen groter, in 

ieder geval sterker benadrukt. Nieu-

we tegenstellingen (autochtonen 

en mensen met een migrantenach-

tergrond, jong en oud, arm en rijk) 

vervangen oudere tegenstellingen 

(verzuiling, links en rechts). Ook is 

er sprake van een digitale kloof in 

de samenleving. 

1 Inleiding
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Winsemius & van Houten, 2011): de 
eventuele beperking van de persoon, 
draaglast en draagkracht van de per
soon, de sociale omgeving, maar ook 
maatschappelijke omstandigheden en 
invloeden. Veel mensen met een pro
bleem of beperking kunnen zich zon
der professionele hulp prima redden 
in de samenleving. Zo hoeft een per
soon met een lichamelijke beperking 
die gekluisterd is aan zijn rolstoel, 
niet per se kwetsbaar te zijn. Iemand 
met een goede opleiding, goede baan, 
goed inkomen en een groot sociaal 
netwerk kan juist kwetsbaar zijn, om
dat hij in zijn omgeving wordt gepest 
vanwege zijn seksuele geaardheid of 
afkomst. In veel gevallen is dus niet 
objectief vast te stellen in welke mate 
iemand kwetsbaar is. We kunnen het 
allemaal zijn, of worden. 

Het idee dat steeds meer opgang 
maakt, is dat weerbare mensen kwets
bare mensen helpen en ondersteunen 
(Winsemius & Van Houten, 2011). Dit 
idee is echter beperkt. Het gaat voor
bij aan het feit dat weerbare mensen 
ook hun kwetsbaarheden hebben en 
mensen die als kwetsbaar worden aan
gemerkt ook krachten en kwaliteiten 
bezitten. Veel mensen met kwetsbaar
heden bijvoorbeeld helpen en onder
steunen andere mensen in de vorm 
van lotgenoten of zelfhulpgroepen of 
als mantelzorger (De Klerk, de Boer, 
Plaisier, Schyns & Kooiker, 2015).

en een groeiende groep kinderen die 
opgroeien in armoede. De sociaal wer
ker heeft een rol in het ondersteunen 
van deze mensen, het bevorderen van 
sociale cohesie in steden, dorpen en 
wijken en het beïnvloeden van de be
leidsmatige en politieke context. 

Naar mijn opvatting heeft het sociaal 
werk de functie van smeerolie van de 
samenleving. Het is een reeds lang 
bestaande professie, die nog steeds 
kwetsbaar is maar ook heel sterke 
kanten heeft. Een beroep met kwalitei
ten en competenties, dat een belang
rijke bijdrage levert aan een rechtvaar
dige samenleving. 

1.1  Wie is kwetsbaar?

Sociaal werk gaat over meedoen van 
alle mensen en het richt zich in het 
bijzonder op het meedoen van kwets
bare mensen. Maar wie zijn dat pre
cies? Er is geen eenduidige definitie 
te geven of indeling te maken van 
wie als kwetsbaar kan worden aange
merkt (Movisie, 2010). In wezen zijn 
we allemaal in meer of mindere mate 
kwetsbaar en is de scheidslijn tussen 
kwetsbaar en niet kwetsbaar dun of 
zelfs geheel afwezig. In feite kan ie
dereen tot deze groep burgers (gaan) 
behoren. In de regel verstaan we on
der ‘kwetsbaar’: mensen met een be
perking, relatie, opvoed of opgroei
problemen of mensen die om een 
bepaalde reden (afkomst, seksuele ge
aardheid) worden buitengesloten. Ie
mands kwetsbaarheid wordt beïnvloed 
door tal van factoren (Movisie, 2010; 
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1.2  Participatiesamenleving? 

De term participatiesamenleving werd 
door Koning Willem Alexander in 
2013 geïntroduceerd in de troonrede 
en daarna zelfs tot ‘woord van het 
jaar’ verkozen. Minder bekend is dat 
toenmalig ministerpresident Wim Kok 
de term al in 1991 aanhaalde tijdens 
een toespraak op een PvdAcongres. 
Hij sprak toen van een overgangsfase 
van verzorgingsstaat naar participa
tiesamenleving. Ook zijn opvolger Jan 
Peter Balkenende bediende zich van 
deze term, in 2005. 
De belangrijkste veranderingen in de 
huidige omvorming van verzorgings
staat naar participatiesamenleving 
(Van Ewijk, et al., 2016) zijn:

•  lokalisering: gemeenten worden 
verantwoordelijk voor een groot 
gedeelte van de uitvoering van 
zorg;

•  meer aandacht voor preventie;
•  versterking van burgerschap en 

civil society: burgers krijgen in 
toenemende mate de verantwoor
delijkheid voor hun eigen leef en 
werkomstandigheden;

•  vermaatschappelijking van de zorg: 
hulp en zorg krijgen meer en meer 
vorm in en door de samenleving;

•  privatisering: steeds meer klassie
ke overheidstaken worden overge
laten aan de markt.

Er zijn verschillende redenen voor de 
sterke roep om een participatiesam
enleving ter vervanging van de verzor
gingsstaat. In de eerste plaats biedt de 
participatiesamenleving de mogelijk

heid om het huishoudboekje van de 
overheid gezonder te houden. Daar
naast kunnen burgers in Nederland op 
die manier meer verantwoordelijkheid 
nemen voor hun eigen welvaart en 
welzijn. De derde reden is dat de parti
cipatiesamenleving ideologisch beter 
aansluit op de leefwereld van burgers.

1.2.1  Huishoudboekje
De aanleiding om over participatiesa
menleving en afbouw van de verzor
gingsstaat te spreken, is voortgeko
men uit zorgen over de betaalbaarheid 
van het huidige systeem van sociale 
zekerheid en zorg en welzijnsvoor
zieningen. In 2015 bedroegen de to
tale zorguitgaven (inclusief welzijn) 
in Nederland 94 miljard euro (CBS, 
2016). Dat is ongeveer 15 procent van 
het Bruto Nationaal Product. Het CPB 
berekende dat dit in 2040 kan stijgen 
naar ongeveer 25 à 31 procent. Voor 
een deel is deze stijging te verklaren 
door de vergrijzing (stijging van zowel 
de gemiddelde levensverwachting als 
het aantal ouderen). Een factor is ook 
dat door betere en duurdere zorg de 
kosten in elke leeftijdscategorie toe
nemen (Van der Horst, van Erp & de 
Jong, 2011).

1.2.2.  Eigen verantwoordelijkheid
De noodzaak tot invoering van de par
ticipatiesamenleving doet vermoeden 
dat burgers in Nederland alle zorg en 
ondersteuning overlaten aan door de 
staat gefinancierde professionals. Dat 
blijkt echter niet uit cijfers van het So
ciaal Cultureel Planbureau (De Klerk, 
et al., 2015). In 2014 bijvoorbeeld 
gaven ruim 4 miljoen mensen man
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telzorg. Dat is één op de drie volwas
sen Nederlanders. De helft van deze 
groep ‘mantelzorgde’ meer dan 8 uur 
per week, vaak gedurende langere 
tijd. Ongeveer 10% van de mantelzor
gers (400.000 mensen) ondervindt 
een hoge belasting door de zorg voor 
anderen. In de helft van de gevallen 
wordt mantelzorg verleend aan oude
ren (meestal ouders of schoonouders), 
vanwege lichamelijk beperkingen, de
mentie of geheugenproblemen.

Een onderzoek van het Nederlands 
Jeugdinstituut (Okma, Naafs, Vergeer 
& Berns, 2014) laat zien dat gezinnen 
met een intensieve zorgvraag eerst 
alle mogelijke bronnen uit hun net
werk (familie, vrienden) inschakelen 
voordat zij professionele hulp zoeken. 
Ouders gaan eerder te lang door met 
het zelf proberen te regelen voordat 
zij bij professionele hulpverleners te
rechtkomen. Dat heeft overbelasting 
tot gevolg. Ruim 60% van de ouders 
geeft aan overwerkt te zijn of zelfs een 
burnout te hebben (gehad).

Daarnaast wordt in Nederland veel aan 
vrijwilligerswerk gedaan. De helft van 
alle Nederlanders verricht minstens 
één keer per jaar vrijwilligerswerk en 
ongeveer 37% doet dat het hele jaar 
door voor een maatschappelijke or
ganisatie (Bekkers, Schuyt & Gouwen
berg, 2015; CBS, 2015). Vrijwilligers 
besteden in 2013 ongeveer 18 uur per 
maand aan vrijwilligerswerk (Bekkers, 
et al., 2015; CBS, 2015; Van Houwelin
gen & de Hart, 2013). 

Al deze cijfers laten zien dat in Neder
land veel gebeurt op het gebied van in
formele zorg en vrijwilligerswerk. Het 
past bij de participatiesamenleving, 
maar was altijd al onderdeel van de 
samenleving. De veronderstelling dat 
de verzorgingsstaat mensen passief 
en afhankelijk maakt (van Lieshout, 
2016), gaat dus zeker niet op voor een 
grote groep burgers in Nederland.

1.2.3  Leefwereld van burgers
De discussie over de participatiesa
menleving wordt ook ideologisch ge
voerd en beargumenteerd op basis 
van begrippen als inclusie, partici
patie, eigen kracht, burgerkracht en 
meedoen. Ze passen het sociaal werk 
als een warme jas. Sociaal werk beoogt 
namelijk het welbevinden en sociaal 
functioneren van kwetsbare burgers 
te bevorderen. Dat gebeurt door soms 
te faciliteren, soms te ondersteunen 
en soms in te grijpen als de situatie 
daarom vraagt. Sociaal werkers sluiten 
hiermee aan bij de wensen, behoeften 
en mogelijkheden van de burgers met 
wie ze werken. 

Het ondersteunen en beschermen van 
kwetsbare mensen is één van de pijlers 
van onze samenleving. Het succes van 
de westerse samenleving wordt vaak 
toegeschreven aan waarden als vrij
heid (bijvoorbeeld van meningsuiting) 
of ontplooiings en ontwikkelingsmo
gelijkheden en individualisering. Naar 
mijn mening dragen deze waarden al
leen bij aan het succes van een samen
leving als deze rechten voor iedereen 
gelden. Solidariteit met mensen die 
minder bedeeld zijn met kansen en 



14

meer met kwetsbaarheden, is daarbij 
een belangrijk uitgangspunt. Sociaal 
werk is in staat om ervoor te zorgen 
dat de beleidsvoornemens worden ver
taald in concreet handelen, niet blij
ven steken in algemene uitgangspun
ten en altijd worden aangepast aan de 
individuele situatie van burgers. Ook 
kan het sociaal werk bijdragen aan het 
samenbrengen van systeemwereldse 
zaken (zoals wet en regelgeving, bu
reaucratie) en de leefwereld van bur
gers en deze zaken terug te brengen 
naar de bedoeling (zie hiervoor ook 
Hart, 2015) ), namelijk dat wat voor 
burgers echt van belang is.

1.3  Deze rede

Volgens sommigen is sociaal werk een 
zwakke professie. Hens (2017) noemt 
sociaal werk nog geen volwaardige 
professie. Trappenburg (2014) heeft 
het over ‘een bescheiden professie’. 
De kritiek betreft meestal het ontbre
ken c.q. beperkt aanwezig zijn van een 
kennisbasis. Ik constateer juist dat so
ciaal werk een sterke professie is. So
ciaal werk staat in de huidige tijd en 
in de recente geschiedenis constant 
onder druk. Onder druk van beleid
smakers en managers die veranderin
gen teweeg willen brengen en sociale 
professionals zien als uitvoerders van 
hun beleid. Druk is er ook doordat an
dere beroepsgroepen zich begeven op 
het terrein van het sociaal werk, zoals 
werkers in de gezondheidszorg. Die 
besteden, op basis van het concept 
van positieve gezondheid (Huber, 
2010), in toenemende mate aandacht 

aan het welbevinden van zorgvragers. 
Daarnaast investeren politieagenten 
tijd en energie in jongeren die op het 
verkeerde pad dreigen te raken. Een 
bijkomende factor is dat burgers meer 
eigen regie willen op hun eigen keu
zes, het eigen welzijn en hun leefom
geving. 

Sociaal werk staat daarmee onder 
druk van boven (beleidsmakers en ma
nagers), van de zijkant (andere profes
sies begeven zich op het sociaal ter
rein) en van onderop (burgers die het 
ook wel zelf kunnen en willen). On
danks, of misschien wel mede dank
zij, deze bewegingen en ontwikkelin
gen constateer ik dat sociaal werk een 
sterke professie is. Die kracht illus
treer ik aan de hand van drie begrip
pen (de drie P’s): Positionering, Profi
lering en Professionalisering. 

In het tweede deel van deze publicatie 
belicht ik een werksoort die mij aan 
het hart gaat: de zorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Ik 
sta stil bij het onderwerp inclusie & in
tegratie en daarnaast de uitdagingen 
in de zorg voor mensen met ernstige 
bijkomende beperkingen en gedrags
problemen. Ook ga ik in op de rol die 
sociaal werk kan spelen in het bieden 
van kwalitatief goede zorg. 

In het derde deel zal ik, samen met 
mijn collegaonderzoekers in het lec
toraat, het lectoraat presenteren: de 
onderzoekslijnen, de projecten en de 
expertise die wij binnen de Academie 
Mens en Maatschappij hebben ontwik
keld en aan het ontwikkelen zijn.
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2.1   Positionering van  
het sociaal werk 

2.1.1  Recente geschiedenis
Het beschermen van kwetsbare men
sen in de samenleving is in Nederland 
al lange tijd onderdeel van het sociaal 
werk. Tot aan het einde van de 19de 
eeuw is de zorg voor kwetsbare men
sen een taak geweest van liefdadig
heid en kerken. De overheid is dit pas 
sinds de 20ste eeuw als haar verant
woordelijkheid gaan beschouwen. De 
eerste uiting daarvan was het bekende 
Kinderwetje van Van Houten uit 1874. 
Deze wet verbood kinderarbeid voor 
kinderen jonger dan 12 jaar. Na 1900 
volgden er meer wetten om sociale 
rechtvaardigheid te realiseren zoals 
de Leerplichtwet voor kinderen tot 
12 jaar, een wet voor sociale huisves
ting, een wet om werknemers te be
schermen bij ongevallen op het werk 
en een Kinderbeschermingswet op 
grond waarvan ouders uit de ouder
lijke macht ontheven konden worden 
(Van der Linde, 2016). Deze wetten 
hebben de basis gelegd voor een sa
menleving waarin het beschermen van 
en opkomen voor kwetsbare mensen 
(kinderen, minderbedeelden en ande
re pechvogels) mede een taak van de 

Het sociaal werk kent wereldwijd een 
lange traditie, zo ook in Nederland 
(Van der Linde, 2016). Toch is er in de 
huidige tijd en in de recente geschie
denis veel kritiek hoorbaar. De kritiek 
gaat over verschillende onderdelen 
van sociaal werk en is soms tegen
strijdig. Zo zou sociaal werk sociale 
problemen te veel individualiseren, 
te maatschappijkritisch zijn of juist te 
volgzaam. Sociaal werk is te betrok
ken of te afstandelijk, sociaal werk is 
te soft of te hard. 

Juist vanwege deze tegenstrijdige kri
tiek is het naar mijn mening een op
dracht voor het sociaal werk om zelf 
een standpunt in te nemen over welke 
positie het bekleedt. Niet om zich te 
verdedigen tegen beleidsmakers, an
dere professies of weerbare burgers, 
maar vanuit eigen kracht. Sociaal werk 
heeft voldoende kracht en inhoud om 
zich te positioneren en te profileren 
op basis van zijn onderscheidend ver
mogen. Door zich goed te positione
ren en te profileren op basis van zijn 
kwaliteiten is het sociaal werk in staat 
om zich te manifesteren als sterke 
professie. 
 

2.  De drie P’s van het sociaal werk: 
Positionering, Profilering en  
Professionalisering
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overheid is. Hiermee is solidariteit als 
basisprincipe van de verzorgingsstaat 
ingevoerd. 

In de jaren ’70 en ’80 van de vorige 
eeuw profileerde het sociaal werk zich 
vooral als politiserend en emancipa
torisch. Het ging om de samenhang 
tussen problemen van mensen en 
de maatschappelijke structuren (De 
Turck, 1978). Emancipatie was er voor
al op gericht om mensen meer greep 
en zeggenschap op het eigen bestaan 
te geven (Van Riet & Wouters, 1988). 
De samenleving was  zo werd toen 
al geoordeeld  steeds ingewikkelder, 
ondoorzichtiger en onpersoonlijker 
aan het worden. Veel mensen hadden 
niet geleerd hoe ze zich in allerlei si
tuaties moesten handhaven. In plaats 
van een deskundig probleemoplosser 
was de sociaal werker meer gericht op 
de ontwikkeling en emancipatie van 
de hulpvrager (Van Riet & Wouters, 
1988). Deze visie leidde ertoe dat de 
sociaal werker in toenemende mate 
een dialoog aanging met hulpvragers, 
gebaseerd op wederzijdsheid en ge
lijkwaardigheid. 

Sociaal werk kent een lange  
nationale en internationale  
traditie en wordt internationaal 
gedefinieerd als:
“Social work is a practice-based pro-
fession and an academic discipline 
that promotes social change and 
development, social cohesion, and 
the empowerment and liberation of 
people. Principles of social justice, 
human rights, collective respon-
sibility and respect for diversities 
are central to social work. Under-
pinned by theories of social work, 
social sciences, humanities and 
indigenous knowledge, social work 
engages people and structures to 
address life challenges and enhance 
wellbeing.” (www.ifsw.org).
Deze inspirerende en richting-
gevende definitie gaat ervan uit 
dat sociaal werk zowel een we-
tenschappelijke discipline als een 
waardegedreven beroep is. Recht-
vaardigheid, mensenrechten en 
respect voor diversiteit zijn prin-
cipiële en basale waarden, leidend 
en richtinggevend bij het uitvoeren 
van het beroep. De uitvoering van 
het beroep is onderbouwd met 
theorieën uit diverse (sociale) 
wetenschappen, die worden beïn-
vloed door de nationale en lokale 
context. De sociaal werker betrekt 
in zijn werk burgers en maatschap-
pelijke structuren en is dus altijd 
op verschillende niveaus actief. De 
sociaal werker is in zijn werk erop 
gericht om burgers te helpen hun 
problemen te overwinnen en hun 
welbevinden te bevorderen. 
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Forse kritiek kreeg het sociaal werk 
te verduren in de jaren ‘80. De kritiek 
werd aangezwengeld door Hans Ach
terhuis met zijn boek ‘De markt van 
welzijn en geluk’. Achterhuis betoog
de dat de welzijnssector haar doel
groepen afhankelijk maakte. 

Het welzijnswerk reageerde op de 
vraag uit de samenleving met een ei-
gen aanbod en schiep daarmee afhan-
kelijkheid en zo juist méér vraag. 

Het boek kwam uit in een tijd dat er 
veel discussie was over de effectiviteit 
van de welzijnssector in Nederland en 
heeft de richting van het welzijnswerk 
sterk beïnvloed. De kritiek werd gefor
muleerd zoals gebruikelijk in die jaren: 
het welzijnswerk werd ‘ontmaskerd’ en 
sociale interventies konden totaal niet 
deugen (Duyvendak, 2009). Bij Achter
huis was er geen toekomst voor soci
ale professionals omdat zij als ‘soort’, 
qualitate qua, niet konden deugen. 
Zijn boek is niet een pleidooi voor an
dere zorg of ander welzijnswerk, maar 
simpelweg voor minder professionals.

Ondanks deze fundamentele kritiek 
bleef de positie van het sociaal werk 
overeind en het beroep profileerde 
zich vooral als de hoeder van de men
senrechten. Het sociaal werk besteed
de aandacht aan maatschappelijke 
processen, sociale patronen en regels. 
Het was erop gericht om bestaande 
machtsrelaties te bevragen, met als 
doel deze te veranderen om meer res
pect voor de menselijke waardigheid 
te realiseren. 

Sociaal werk als mensenrechtenpraktijk 
is geen neutrale, waarden- of machts-
vrije praktijk, maar heeft essentieel 
een sociaal, politiek en ethisch karakter 
(Reynaert, 2015). 

Sociaal werkers proberen tot op de 
dag van vandaag uitsluiting van men
sen in de samenleving op te heffen en 
bij te dragen aan sociale rechtvaardig
heid en menselijke waardigheid. 

In de jaren ’90 ontkwam het sociaal 
werk niet aan de toenemende behoef
te om prestaties meetbaar te maken. 
Onder invloed van New Public Manage
ment (NPM) werden ook sociale pro
fessionals afgerekend op prestaties 
aan de hand van talrijke indicatoren. 
Maatschappelijke organisaties werden 
in deze tijd aangestuurd als marktor
ganisaties waarbij ‘de klant centraal’ 
stond. Er werd gesproken van dien
sten en producten die werden gele
verd (Buijs & Hoogland, 2016). Naast 
marktwerking is er ook een forse toe
name van verantwoording van inzet en 
prestaties en de monitoring daarvan 
aan de hand van prestatieindicatoren 
(Hoijtink & Van Doorn, 2011). Veel ele
menten van NPM zijn nog steeds aan
wezig binnen organisaties voor zorg 
en welzijn en in de verhouding tussen 
opdrachtgevers (veelal gemeenten) 
en opdrachtnemers (veelal hulp en 
dienstverlenende organisaties in zorg 
en welzijn). Het is herkenbaar in ele
menten van marktwerking, zoals on
derlinge concurrentie en het werken 
met aanbestedingen in het sociale do
mein, nadruk op output en outcome, 
financiering, het introduceren van 
kwaliteitskeurmerken en de wijze van 
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verantwoording. Dit alles past niet 
bij de doelen van de transformatie in 
zorg en welzijn. 

Vormen van samenwerking die zijn 
gebaseerd op gelijkwaardigheid en 
vertrouwen met inbreng van verschil
lende perspectieven en partijen, pas
sen echter veel beter in de huidige 
tijd (Wester, 2012). Afspraken komen 
daarbij tot stand op basis van samen
werking tussen beleidsmakers, ma
nagement, sociale professionals en 
burgers. Het sociaal werk moet binnen 
deze samenwerking een belangrijke 
positie innemen om zo bij te dragen 
aan het realiseren van een rechtvaar
dige samenleving waarin iedereen kan 
meedoen.

2.1.2   Positionering in tijden van 
transitie en transformatie

Sinds het begin van de 21ste eeuw 
lijkt er sprake van een opwaardering 
van de (sociale) professional. Er wordt 
gezocht naar een nieuwe balans tus
sen management en professionals. 
Er komt meer aandacht voor het vak
manschap van de sociale professio
nals (Scholte, Sprinkhuizen & Zuithof, 
2012; Tonkens, 2005). Ook is zicht
baar dat het sociaal werk iets minder 
kritisch wordt benaderd. Je zou kun
nen spreken van een meer pragmati
sche benadering. Witte (2016) schetst 
het beeld van de beleidslerende pro
fessional en bepleit dat beleidsmakers 
en beleidsuitvoerders elkaar verster
ken en gebruikmaken van elkaars ken
nis en ervaringen. Waar bij de politise
rende benadering in de jaren ’70 de 
strijd centraal stond, houdt Witte een 

pleidooi voor samenwerking vanuit 
een kritische en lerende attitude. Een 
dergelijke benadering is volgens hem 
nodig om de zogenaamde complexe 
en ongetemde problemen te kunnen 
aanpakken. 

Een ander voorbeeld van de pragmati
sche benadering vindt zijn aanleiding 
in de veranderingen in de Nederlandse 
politiek en samenleving. Wetgeving 
zoals de Wmo en andere transities in 
het sociaal domein gaan gepaard met 
plannen om de hulp op een andere 
manier te organiseren en anders vorm 
te geven. Dit betekent: meer inzet van 
burgers en minder overheid (en door 
de overheid gefinancierde professio
nals). Van sociale professionals wordt 
verwacht dat zij werken op basis van 
eigen kracht en regie van (hulpvragen
de) burgers en het inzetten van het so
ciale netwerk van burgers (Scheffers, 
2015). Ze moeten dus een bijdrage le
veren aan de beleids en transformatie
doelen zoals geformuleerd in de nieu
we Wmo, de Jeugd en Participatiewet. 

Het is, naar mijn mening, de verant
woordelijkheid, de opdracht én de 
uitdaging van de sociale professio
nals om dat te doen op een manier 
die past binnen de morele en ethische 
kaders van het beroep. Het huidige 
beleid wordt vaak gemotiveerd vanuit 
empowerment en ‘rechten’ van bur
gers. In wet en beleidsteksten (zoals 
de Jeugdwet) worden concepten be
schreven, zoals inclusie, eigen kracht, 
en participatie, zonder dat deze pre
cies worden gedefinieerd. Het is aan 
de sociale professionals om zich te 
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verhouden tot dit beleid en deze con
cepten, en daarin een duidelijke po
sitie in te nemen. Ze moeten zich te 
allen tijde bewust zijn van en zich la
ten leiden door hun eigen morele en 
ethische uitgangspunten en die van 
het beroep. De internationale definitie 
van social work (zie kader) is daarbij 
richtinggevend. 

Zoals eerder aangehaald is er door 
de jaren heen altijd kritiek geweest 
op het sociaal werk: de effectiviteit 
van het sociaal werk zou niet kunnen 
worden aangetoond, sociaal werk zou 
mensen afhankelijk maken en het zou 
zijn eigen aanbod creëren. De kritiek 
betrof en betreft ook de positie van 
het beroep ten opzichte van het (over
heids)beleid. Zo zou het sociaal werk 
te maatschappijkritisch zijn of juist te 
‘beleidshorig’ (Duyvendak, 2016). 

Ondanks deze kritiek weet het soci
aal werk steeds weer zijn waarde te 
bewijzen bij het ondersteunen van 
kwetsbare mensen en het bevorderen 
van de sociale cohesie in de samenle
ving. Sinds de transities (2015) is er in 
het sociale domein en in de aanloop 
daar naartoe fors geïnvesteerd in soci
ale professionals. Zo zijn in bijna alle 
gemeenten (sociale) wijkteams inge
voerd, al verschillen ze per gemeente 
qua samenstelling, taakstelling, orga
nisatievorm en opdracht (Oude Vrie
link, Vander Kolk & Klok, 2014; Oude 
Vrielink, Vander Kolk & Klok, 2015; 
Van Arum & Schoorl, 2015). Veel ge
meenten verwachten dat sociale pro
fessionals een grote rol spelen in de 
transformatie van de hulp en de sa

menleving. Er zal meer worden inge
zet op preventie, (vroeg)signalering 
en vroegtijdige inzet van hulp, waar
door zwaardere (en dure) hulp minder 
nodig is. De sociale professionals krij
gen daarbij de ruimte om te doen wat 
nodig is om de doelen te realiseren. 
In de praktijk zien we dat andere pro
fessionals zich op het terrein van het 
sociaal werk begeven. Vanuit bijvoor
beeld de beroepsgroep verpleging en 
verzorging, waar tegenwoordig op ba
sis van nieuwe inzichten rondom po
sitieve gezondheid (zie onder andere 
Huber et al., 2010) wordt gewerkt, 
houdt men zich intensief bezig met 
het welbevinden van burgers. 

Gezondheid wordt gezien als het ver-
mogen van mensen zich aan te pas-
sen en een eigen regie te voeren, in het 
licht van fysieke, emotionele en sociale 
uitdagingen van het leven (Huber et 
al., 2010). 

Daarmee treden professionals in ver
pleging en verzorging in hetzelfde 
domein als de sociale professionals. 
Dit geldt soms ook voor andere pro
fessionals, zoals leerkrachten en wijk
agenten.

2.1.3  Resumé
Sociaal werk vindt plaats binnen de 
lokale, nationale en maatschappelijke 
context en het moet zich daarbinnen 
altijd positioneren. Ik pleit ervoor dat 
het sociaal werk zijn positie in het be
schreven krachtenveld in sterke mate 
laat bepalen door het eigen kompas. 
De internationale definitie van soci
aal werk helpt het sociaal werk rich
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ting te kiezen. De sociale professional 
positioneert zich daarmee als (min of 
meer) onafhankelijke en sterke profes
sional met een eigen moreel kompas. 
Dat kompas is helder omschreven in 
de beroepscode (BPSW, 2016) en in 
de internationale definitie van social 
work. Het biedt houvast voor de socia
le professional als het gaat om basale 
waarden voor de uitoefening van het 
beroep.

2.2  Profilering van 
        het sociaal werk 

2.2.1  Onderscheidend vermogen
Sociaal werkers hebben een sterke po
sitie doordat veel van hen wordt ver
wacht bij het realiseren van een (parti
cipatie)samenleving waarin kwetsbare 
mensen worden ondersteund en soci
ale cohesie wordt bevorderd. Sociale 
professionals onderscheiden zich op 
enkele belangrijke aspecten van an
dere beroepen. Hun onderscheidend 
vermogen zit naar mijn mening vooral 
in de volgende aspecten: de sociaal 
werker a) hanteert een integrale aan
pak, b) werkt vanuit vertrouwen, c) 
werkt met empowerment als kerncom
petentie, d) gebruikt taal in brede zin 
als belangrijkste instrument (dus ook 
in nonverbale vorm) en e) werkt altijd 
vanuit drie nauw met elkaar verweven 
niveaus: het individuele, het sociale en 
het maatschappelijke niveau. 

2.2.2  Integrale aanpak
Sociaal werkers hanteren een inte
grale aanpak. Zij bekijken de mens 
in zijn context en hebben aandacht 

voor zowel immateriële als materiële 
aspecten, zoals schulden en huisves
ting (Movisie, 2015; Verhaeren, 2016). 
Kwetsbare mensen hebben vaak vra
gen op meerdere levensterreinen, 
bijvoorbeeld op het gebied van schul
den, gezondheid en relatie. Werken 
aan één van de vraagstukken heeft 
doorgaans ook gevolgen voor andere 
problemen. Sociaal werkers zijn in 
staat om het geheel van de vragen te 
overzien. Ook kan deze integrale aan
pak ervoor zorgen dat er minder ver
schillende hulpverleners of instanties 
bij het gezin over de vloer komen of 
minstens dat het werk beter op elkaar 
wordt afgestemd. Sociaal werkers zijn 
experts in de integrale aanpak. Zij 
overzien de vragen van het gezin als 
geheel, waardoor problemen meer bij 
de kern en minder verkokerd worden 
opgepakt (Movisie, 2015).

2.2.3   Werken vanuit  
vertrouwen en relatie

De sociale professional is niet in de 
eerste plaats gericht op ‘behandeling’ 
van cliënt of gezin, maar op het be
geleiden van mensen en op het ver
beteren van hun sociaal functioneren. 
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het 
opheffen van achterstanden, partici
peren naar vermogen, empowerment 
van burger en gezin en het bevorderen 
van de sociale samenhang. De sociaal 
werker sluit onbevooroordeeld aan bij 
de uitgangssituatie van de burger of 
het gezin. 
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Volgens Van Ewijk (2014) kan de 
sociale professional in sommige 
situaties worden gekenschetst als 
een professionele vriend. Dat is 
iemand die samen met cliënt en ge-
zin de complexe vraagstukken aan-
pakt. Een professionele vriend werd 
lange tijd gezien als contradictio 
in terminis, omdat professionals 
gericht zouden zijn op het inzetten 
van interventies en op resultaten 
worden afgerekend. Van Ewijk pleit 
ervoor dat de professionele vriend 
dicht bij mensen staat en hen helpt 
als zij het overzicht niet meer heb-
ben, of als zij gevangen dreigen te 
worden in de regels van de sys-
teemwereld (bijvoorbeeld doorver-
wezen worden naar andere hulp- 
en/of dienstverleners). Deze rol 
wordt ook wel omschreven als de 
generalist (Scholte, Sprinkhuizen, 
Zuidhof, 2010) of de brede sociale 
professional (Van der Lans, 2009).

De sociale professional staat naast de 
burger of het gezin om te ondersteu
nen als het nodig is, blijft in beeld als 
wordt doorverwezen naar andere hulp
verleners en werkt samen met andere 
professionals samen. Ook betrekt de 
sociale professional de omgeving van 
cliënten en gezinnen, zoals school, 
werk, buurt, vereniging, vrienden en 
bekenden. Hij of zij is gericht op het ac
tiveren van cliënt en gezin. Soms is het 
nodig dat een sociale professional voor 
langere tijd, soms zelfs permanent, aan 
een cliënt of gezin verbonden blijft, 
omdat de problemen langdurig, hard
nekkig, terugkerend of chronisch zijn.

De sociale professional moet beschik
ken over uitstekende relationele vaar
digheden. Het is belangrijk een goede 
relatie op te bouwen met cliënt en 
gezin, zodat er vertrouwen ontstaat. 
Wie vanaf het begin het gezin helpt 
bij het onder controle krijgen van de 
complexe problematiek en in staat 
is cliënt(en) weer wat lucht te geven, 
bouwt aan dat vertrouwen. 

De sociale professional werkt niet 
vóór, maar samen met mensen die 
hij helpt. De sociaal werker kan goed 
luisteren, aansluiten op de individuele 
situatie en samenwerken op basis van 
respect (Van Ewijk et al,. 2016). Dit 
alles zorgt ervoor dat er een vertrou
wensrelatie ontstaat tussen de sociaal 
werker en de cliënt. De vaardigheden 
worden ook wel aangeduid als de alge
meen werkzame factoren (Van Yperen 
et al., 2010). Sensitiviteit, responsivi
teit, het hanteren van relaties en deze 
relaties gebruiken als instrument voor 
verandering: het zijn de kerncompe
tenties van sociaal werkers. Gebruik
makend van de goede relatie kan de 
sociaal werker goed inschatten welke 
intensiteit van hulp (zie kader) hij 
moet toepassen. De sociale professi
onal hanteert zowel het persoonlijke 
als het professionele om (kwetsbare) 
burgers te ondersteunen.
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De intensiteit van de hulp van de 
sociaal werker is onder te verde-
len in drie niveaus, van lichte naar 
zware ondersteuning: a) faciliteren, 
b) ondersteunen en c) interveniëren 
(Van Dam & Liefhebber, 2014). Als 
er sprake is van een grote mate van 
zelfredzaamheid, ligt de nadruk op 
faciliteren: bijvoorbeeld informatie 
en advies geven. Bij ondersteunen 
is de inzet omvangrijker en meer-
voudig, omdat de burger minder in 
staat is om eigen regie te nemen en 
minder zelfredzaam is. Wanneer de 
sociaal werker intervenieert, zet hij 
zelf activiteiten in gang. Dit is op 
zijn plaats bij een grotere mate van 
kwetsbaarheid van de cliënt. Het 
gaat dan vaak om complexe situ-
aties waarbij het handelen van de 
sociaal werker bestaat uit ingrijpen 
en tijdelijk of permanent overne-
men van de situatie.

2.2.4   Empowerment als  
kerncompetentie

Sociaal werkers zijn in staat om goed 
aan te sluiten bij hoe kwetsbare bur
gers en gezinnen zelf hun problemen 
ervaren. Het doel is om deze mensen, 
op basis van een positieve relatie, 
(weer) grip op hun leven te laten krij
gen. (Ince, 2013). Het proces van ver
sterking, dat we empowerment noe
men, is een belangrijke kernwaarde 
in het werk van sociale professionals. 
Het begint ermee dat burgers zich 
(kritisch) bewust worden van hun situ
atie en meer grip en controle hierover 
krijgen. Dat leidt tot een verbetering 

van hun sociaal functioneren (Van Re
genmortel, 2009). 

Empowerment is altijd al een uitgangs
punt geweest voor de sociale professi
onal, die van oudsher gericht is op het 
versterken van mensen (Van der Linde, 
2016), hun netwerken en hun zelfop
lossend vermogen. Sociale professi
onals weten als geen ander op welke 
manier ondersteunen, stimuleren en 
activeren van burgers samengaan. 
Een veelvoorkomend misverstand is 
dat hulpverleners hulpvragers kunnen 
‘empoweren’. Empowerment kan ech
ter niet worden gegeven of opgelegd 
aan anderen. Dit wordt de paradox 
van empowerment genoemd. Sociaal 
werkers kunnen wél met behulp van 
taal, houding en gedrag (Oosterkamp, 
Benning & Bergsma, 2016) de nodige 
condities creëren en faciliteren om em
powerment te stimuleren (Van Regen
mortel, 2009). Een ander misverstand 
is dat empowerment de enige activiteit 
is die sociale professionals onderne
men. Het is weliswaar een kernwaar
de en een uitgangspunt in hun werk, 
maar soms moeten ze ook mensen 
dingen uit handen nemen, directief ad
vies geven over hoe om te gaan met 
hun situatie of zelfs ingrijpen.

2.2.5  Taal als middel
Taal is een belangrijk instrument om 
zich te verhouden tot andere mensen. 
Je drukt daarmee uit tot welke groep 
je behoort of wilt behoren (Van Riet & 
Wouters, 1988). Dat geldt voor zowel 
meer formele groepen, zoals beroeps
groepen, die vaak gebruik maken van 
vakjargon, als ook voor meer informe
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le groepen. Met het taalgebruik willen 
mensen vaak kenbaar maken tot welke 
groep ze (willen) behoren. Voor de so
ciaal werker betekent dit enerzijds dat 
hij goed op de hoogte moet zijn van de 
taal van de hulpvragers en zich ander
zijds bewust moet zijn van zijn eigen 
taalgebruik. De kracht van de sociaal 
werker is samenwerken met hulpvra
gers op basis van dialoog en contact. 
Dialoog vraagt van de sociaal werker 
dat hij vertrouwen heeft in de moge
lijkheden van de hulpvrager en deze 
volledig respecteert. Taal is voor de so
ciaal werker een belangrijk middel om 
de relatie en de dialoog vorm te geven, 
om verandering te bewerkstelligen on
der andere door vertrouwen te geven 
en de hulpvrager te activeren (Ooster
kamp, Benning & Bergsma, 2016).

2.2.6  Werken vanuit drie niveaus
Het werk van sociaal werkers wordt 
gekenmerkt door de focus op drie on
derling verweven niveaus (Jagt, 2006, 
p.10; LOO MWD, 2010, p. 21): het 
individuele niveau, de directe sociale 
omgeving (sociale netwerk, school, 
wijk, werk, verenigingen) en de brede 
maatschappelijke en culturele context 
(politiek, beleid en samenleving). In de 
internationale definitie van social work 
wordt dat omschreven als: empower
ment and liberation of people, social 
cohesion en promote social change 
and development. De mate waarin 
deze drie niveaus daadwerkelijk een 
rol spelen in het dagelijks werk van 
de sociaal werker kan verschillen (zie 
kader), maar ze zijn altijd aanwezig in 
zijn handelen.

Werken op drie niveaus. Een groeps-
leider in een justitiële jeugdinrich-
ting (JJI) heeft weliswaar de focus 
op de jongere (en diens directe 
omgeving), maar kijkt verder dan 
dit individuele niveau. Zo investeert 
hij ook in een goede samenwerking 
met de school en de leerkracht van 
de jongere, verdiept hij zich in het 
gezin waaruit de jongere afkomstig 
is en heeft hij inzicht in het sociale 
netwerk van de jongere. Dat moet 
ervoor zorgen dat de jongere goed 
is voorbereid op een terugkeer naar 
huis, school en zijn sociale netwerk. 
Daarnaast heeft de groepsleider in 
een JJI oog voor de maatschappe-
lijke context die van invloed is op 
de jongere en diens gedrag, zoals 
eventuele discriminatie of gemeen-
telijk beleid dat bevorderend of 
belemmerend kan werken.

2.2.7  Resumé
De sociaal werker bezit naar mijn me
ning een rijk gevulde ‘gereedschaps
kist’. Zijn gereedschap is niet in eer
ste instantie bedoeld om curatief in 
te grijpen en problemen te verhelpen. 
Het is vooral gericht op empowerment 
en emancipatie en op sociaal functio
neren van kwetsbare burgers en ge
zinnen binnen een maatschappelijke 
context. De ambities en mogelijkhe
den van het sociaal werk zijn dus be
scheiden. Toch durf ik de stelling aan 
dat het sociaal werk een toegevoegde 
waard heeft die belangrijk en onmis
baar is voor de samenleving. 
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2.3   Professionalisering van 
het sociaal werk

2.3.1  Inleiding
Op het gebied van professionalisering 
van het sociaal werk zijn de afgelopen 
jaar forse stappen gezet. Zo is er een 
nieuw competentieprofiel (De Goede 
en Wijland, 2013; Van Dam & Liefheb
ber, 2014) voor sociaal werk ontwik
keld. Er zijn is een beroepscode met 
eigen tuchtrecht (BPSW, 2016) geko
men, gekoppeld aan een beroepsre
gistratie voor sociale professionals 
(inclusief een systeem voor deskun
digheidsbevordering). Landelijk is er 
een kennisdomein beschreven voor de 
eigen opleiding en daarmee is geregu
leerde toegang tot het beroep georga
niseerd. 

Toch is sociaal werk nog een steeds 
een relatief ‘jong’ en kwetsbaar be
roep. “Sociaal werk is nog geen vol
waardige professie”, schreef Harry 
Hens onlangs in Zorg&Welzijn. Vol
gens Hens (2017) is de kennisbasis 
nog te zwak en doen professionals 
nog te weinig om hun vakmanschap bij 
te houden. Ik ben het daar slechts ten 
dele mee eens. In de eerste plaats is 
er de afgelopen tijd hard gewerkt aan 
professionalisering, de kennisbasis. 
Ten tweede is, zoals eerder betoogd, 
het beroep veel sterker dan over het 
algemeen wordt aangenomen. Door 
zich beter te positioneren en te profi
leren op onderscheidende competen
ties laat de sociaal werker zien over 
unieke en voor burgers, gezinnen en 
gemeenschappen uiterst belangrijke 
competenties te beschikken.

Toch heeft Hens natuurlijk ook ge
lijk: de professionaliteit van het be
roep sociaal werker verdient het om 
de komende jaren verder uitgebouwd 
te worden (Gezondheidsraad, 2014; 
Spierts, 2014). Dat kan door aandacht 
te geven aan:
1  Het versterken van de kennisbasis 

van het sociaal werk. Het gaat voor
al om het uitwerken, uitbouwen en 
wetenschappelijk onderbouwen van 
kernelementen, methoden, metho
dieken, interventies en technieken 
voor het sociaal werk. Dit vereist 
nauwe samenwerking tussen soci
ale professionals en onderzoekers.

2  De registratie van sociale profes
sionals bij hun beroepsorganisatie. 
Ze onderwerpen zich daarmee aan 
de beroepscode, het tuchtrecht en 
deskundigheidsbevordering. Soci
aal werk kan zo een gezaghebbend 
beroep worden en sociaal profes
sionals kunnen zich profileren met 
het leveren van kwalitatief hoog
waardig werk.

3  Het bijhouden van het vak en des
kundigheidsbevordering. Sociale 
professionals moeten hun vak nóg 
beter gaan bijhouden, vakliteratuur 
lezen, cursussen en bijscholing 
volgen. Het is gewenst dat ze het 
vereiste aantal punten voor behoud 
van hun beroepsregistratie overstij
gen. Ook leren in de praktijk, door 
middel van intervisie en supervisie 
of het houden van een moreel be
raad, is belangrijk.
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4  Het meewerken aan en initiëren van 
beroepsinnovaties. Hierbij valt te 
denken aan innovaties in het soci
ale domein, sociale technologie en 
sociaal ondernemerschap.

2.3.2  Opleiden tot sociaal werker
In 2014 heeft de commissie Boutellier 
(Boutellier & Jansen, 2014) in opdracht 
van de Vereniging Hogescholen een 
verkenning gedaan naar het opleiden 
voor het sociale domein. De commis
sie adviseerde om te komen tot een 
brede opleiding voor sociaal werk, 
met drie uitstroomrichtingen: werken 
in welzijn & samenleving, werken in 
het brede jeugddomein en werken in 
de zorg. Daarmee zou de identiteit 
van zowel de opleidingen als het be
roep worden versterkt. 

Voor het verder en breder profileren, 
positioneren en professionaliseren 
van sociaal werk is daarna een be
langrijke aanvulling op het advies van 
de commissie Boutellier gegeven (Ge
zondheidsraad, 2015; Van Dijk & Berg
kamp, 2015; Movisie, et al., 2016). De 
aanvulling is vooral gericht op het ver
sterken van de kennisbasis van sociaal 
werk. Landelijk is er flink geïnvesteerd 
en samengewerkt om de nieuwe oplei
dingen Social Work te ontwikkelen en 
van een robuuste kennisbasis te voor
zien (Kloppenburg, Van Bommel, De 
Jonge, 2016; SAC HSS, 2016; LOO’s 
HSS, 2017). 

Sociaal werkers worden nu generiek 
opgeleid en specialiseren zich in één 
van de drie uitstroomprofielen.

2.3.3   Competenties  
sociaal werker

Op dit moment bestaan er twee com
petentieprofielen van sociaal werkers 
naast elkaar (De Goede en Wijland, 
2013; Van Dam & Liefhebber, 2014). 
Movisie (Van Dam & Liefhebber, 2014) 
heeft tien competenties opgesteld 
voor sociaal werkers die bijdragen 
aan de invoering van de participatie
wet. Deze competenties zijn niet be
doeld als een nieuw beroepsprofiel, 
maar geven zicht op de vaardigheden 
die nodig zijn om het hedendaagse 
sociaal werk in de praktijk te brengen. 
Ofschoon de competenties bedoeld 
zijn voor de eerste lijn in welzijn en 
maatschappelijke dienstverlening, is 
het merendeel bruikbaar voor alle so
ciaal werkers. Alle competenties en 
deelcompetenties zijn uitgewerkt op 
drie niveaus van ondersteuning: facili
teren, ondersteunen en interveniëren. 
Ze zijn bedoeld voor de individuele en 
de meer collectieve hulp en dienst
verlening evenals samenlevingsop
bouw. Voor de generalist ontwikkel
den De Goede en Wijland (2013) een 
ander competentieprofiel met acht 
competenties. 

Het competentieprofiel van Movisie 
(Van Dam & Liefhebber) lijkt meer ge
schikt voor bijscholing en als input 
voor het onderwijs, terwijl het profiel 
De Generalist (De Goede & Wijland) 
vooral inzetbaar is als selectie en 
ontwikkelinstrument voor zittende 
professionals. Beide profielen kunnen 
zonder probleem naast elkaar bestaan 
en worden gebruikt.
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Opvallend is dat beide profielen sterk 
uitgaan van het uitvoering geven aan 
de transformatie en dat bepaalde on
derdelen uit de internationale definitie 
van social work niet zijn opgenomen. 
Zo komt in beide profielen amper aan 
de orde dat social work wordt gedre
ven door waarden als rechtvaardig
heid, participatie, respect voor diver
siteit en mensenrechten. De waarden 
verdienen meer aandacht, omdat ze 
het (moreel) kompas voor de sociale 
professionals vormen: kwetsbare bur
gers helpen een menswaardig bestaan 
te leiden. Naar mijn mening zijn de 
competenties te zeer topdown ont
wikkeld, te veel vanuit de vraag wat 
sociale professionals nodig hebben 
om het transformatiebeleid van ge
meenten uit te voeren. Ik verwacht 
juist van de beroepsgroep en de be
roepsvereniging dat ze het stuur meer 
in eigen hand nemen en een eigen 
competentieprofiel opstellen op basis 
van de legitimering van het beroep. 
De internationale definitie van social 
work geeft voldoende kader en rich
ting om dit te doen. 

Het landelijk opleidingsdocument so  
ciaal werk kiest ook voor het aangrij
pingspunt van de veranderende wet
geving en beleidsveranderingen in 
het sociale domein, maar maakt een 
koppeling met twee vanuit de interna
tionale definitie ingegeven concepten: 
sociaal functioneren (Van Ewijk et al., 
2016) en sociale kwaliteit (Boutelier). 
Sociaal functioneren gaat over parti
cipatie van mensen en de mogelijk
heden die zij krijgen en benutten. De 
term sociale kwaliteit sluit daar dicht 

op aan; het gaat dan om samenhang 
in de samenleving gericht op inclusie 
en participatie van alle burgers (Boute
lier, 2014). 

Het beroep sociaal werker is altijd in
gebed in de nationale en lokale con
text. De sociaal werker heeft te maken 
met het spanningsveld tussen wetge
ving, beleid, sociale en maatschappe
lijke context en eigen beroepsethiek. 
Juist de actuele, nationale en lokale 
ontwikkelingen geven kleur en invul
ling aan zijn beroep. Het morele kom
pas van de sociaal werker is gericht op 
de algemene waarden in de internati
onale definitie van social work. Als de 
morele waarden onder druk komen te 
staan of als wetgeving of beleid (on
bedoeld) nadelige effecten heeft voor 
burgers, behoort het dus tot de ver
antwoordelijkheid van de sociaal wer
ker om dit aan te kaarten, proberen te 
veranderen en soms zelf professioneel 
ongehoorzaam te zijn. 

2.3.4   Professionele  
ongehoorzaamheid

Sociaal werk is gericht op het verster
ken van de positie van kwetsbare bur
gers. Empowerment, zeggenschap, 
emancipatie en participatie zijn hier
bij leidend. De sociaal werker is geen 
arts of therapeut die problemen kan 
opheffen (dat is althans niet de directe 
focus), maar ondersteunt kwetsbare 
burgers bij verbeteringen in kwaliteit 
van leven. Hij heeft daarbij oog voor 
sociale netwerken en participatie.

De sociaal werker heeft een eigen ver
antwoordelijkheid en een moreel kom
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pas bij het uitvoeren van zijn profes
sie. Dit betekent dat de sociaal werker 
soms moet ingaan tegen beleid, tegen 
regels en tegen wetten als zijn moreel 
kompas daarom vraagt. Soms werken 
regels en wetten elkaar tegen of zit
ten ze gewoon in de weg. Dit heeft 
te maken met de sociale complexiteit 
van de samenleving én met de com
plexiteit van wet en regelgeving, die 
veelal sectoraal is vastgesteld. Er be
staan aparte regels voor huisvesting, 
schuldhulpverlening, sociale dienst
verlening, jeugdhulp en jeugdbescher
ming, beschikbaarheid en financie
ring van hulp (verslavingszorg, ggz). 
Kwetsbare burgers hebben vaak te 
maken met regels uit meerdere secto
ren, omdat hun kwetsbaarheid samen
hangt met problemen en vragen op 
meerdere levensterreinen (Van Ewijk, 
2016). Sociaal professionals kunnen 
te maken hebben met veel verschil
lende claims vanuit de samenleving, 
vanuit beleid en vanuit de burgers. 
Ze kunnen niet volstaan met het vol
gen van het beleid. Wanneer wetten 
en regels onrechtvaardigheid creëren, 
legitimeren of in stand houden, is bur
gerlijke of professionele ongehoor
zaamheid op zijn plaats. Dat betekent 
dat sociale professionals soms geen 
gehoor moeten geven aan regels die 
in de weg zitten of aan beslissingen 
die tegen het gezond verstand indrui
sen. Niet om dwars te liggen, maar 
omdat een groter belang in het geding 
is: het welzijn van een kwetsbare bur
ger of de ontwikkeling van een kind. 
Professionele ongehoorzaamheid is 
per definitie geweldloos, altijd gewe
tensvol en vindt nooit plaats uit louter 

eigenbelang (Thoreau, 2016). Sociaal 
werkers die handelen tegen regels en 
wetten, doen dat nooit voor zichzelf 
maar vanuit ethische overwegingen en 
uitgangspunten (Verheij, 2011). 

Professionele ongehoorzaamheid is 
te omschrijven als het opzettelijk 
breken van de wet en/of het negeren 
van opdrachten met een professio-
neel doel (Buitink, 2011). Soms kan 
het volgen van wetten of opdrachten 
strijdig zijn met de professionele 
verantwoordelijkheid van de sociaal 
werker. Een belangrijk toetsingska-
der is de beroepscode van de sociaal 
werker. Het eigen tuchtrecht helpt 
de beroepsgroep om de professio-
nele ruimte te toetsen.

2.3.5  Resumé
Als een professional besluit om bij 
ethische dilemma’s op grond van ei
gen professionele afwegingen af te 
wijken van standaardprocedures, 
geldt altijd het principe van zorgvul
digheid (Buitink, 2011). Dat betekent 
onder meer het wegen van belangen 
en waarden en het consulteren van 
collega’s en deskundigen. 

Mijn stelling is dat het volgen van ethi-
sche kaders, de beroepscode en zorg-
vuldigheidseisen meer garantie geeft 
voor kwaliteit dan het volgen van ka-
ders, regels en procedures die los van 
praktische situaties zijn bedacht, ont-
wikkeld en opgesteld.
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2.4  Conclusie

Sociaal werk heeft een sterke en be
langrijke maatschappelijke positie. 
Hoewel er vaak en veel kritiek is op 
het sociaal werk, nu en in de recente 
geschiedenis, kan de samenleving niet 
zonder. Sociaal werk vindt altijd plaats 
binnen een maatschappelijke, politie
ke, sociale en economische context, 
maar heeft wel een eigen moreel kom
pas. Het helpt om het sociaal werk 
goed te positioneren. Verder kan so
ciaal werk zich profileren met unieke 
competenties die de belangrijke maat
schappelijke positie ondersteunen. 

Ofschoon er nog veel werk te doen is, 
vooral als het gaat om het verder ver
sterken en professionaliseren van het 
beroep, is het sociaal werk een sterke 
professie. Sociaal werk mag naar mijn 
mening trots zijn op wat het is, wat 
het kan en waarvoor het staat. Ik pleit 
ervoor dat het sociaal werk meer eigen 
richting geeft aan zijn werk, aan wat 
het doet en wat het kan, en zich min
der laat leiden door regels en beleid. 
Hierdoor zal het beroep sterker wor
den. Dat is niet altijd makkelijk: soms 
moet sociaal werk tegen de stroom in 
roeien, kritisch zijn, regels ter discus
sie stellen, omzeilen of zelfs overtre
den. Het vraagt om sociaal werkers die 
durven en die zich willen laten leiden 
door hun eigen moreel kompas. 
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zoals Scherp op Ouderenzorg (Borst 
& Gaemers, 2016). Ook de gehandi
captenzorg is met enige regelmaat 
in het nieuws met schrijnende verha
len of incidenten, zoals met Brandon 
in 2014 of Jolanda Venema in 1988. 
De foto’s van een naakt vastgebon
den jonge vrouw van 23 jaar (Jolanda 
Venema) zorgden indertijd voor een 
vloedgolf aan kritiek en verontwaardi
ging. Snel werd duidelijk dat het hier 
niet ging om een incident, maar dat in 
Nederland op dat moment honderden 
mensen met een verstandelijke be
perking in moeilijke situaties leefden 
en begeleid werden op een manier 
die hun probleemgedrag eerder ver
ergerde dan verminderde. Ook in de 
zorg voor mensen met psychiatrische 
problemen worden problemen gecon
stateerd. Het aantal incidenten met 
verwarde personen neemt enorm toe. 
In 2016 kreeg de politie ruim 75.000 
meldingen over een persoon met ver
ward gedrag. In 2012 waren dat er 
nog 44.000 (Politie.nl).

In verschillende landen (Scandinavi
sche landen, het Verenigd Koninkrijk 
en de Verenigde Staten) zijn in rap 
tempo de residentiële voorzieningen 
gesloten en vervangen door meer ge
integreerde woonvormen. In Neder
land bestaat een gemengd systeem, 

3.1  Inleiding 

Eén van de drie uitstroomprofielen 
van de bacheloropleiding Social Work 
is werken in de zorg. Het betreft de 
zorg voor ouderen, chronisch zieken, 
mensen met een (verstandelijke of 
lichamelijke) beperking en mensen 
met langdurige psychische proble
men (CBS, 2014; Sectoraal Adviescol
lege Hogere Sociale Studies, 2016). 
De zorg kan zowel thuis als in een 
instelling worden geboden. De zorg 
binnen de instelling kan kort of lang
durig worden geboden in drie secto
ren: verpleging en verzorging (V&V), 
gehandicaptenzorg (GHZ) en geeste
lijke gezondheidszorg (GGZ). In 2012 
ontvingen ruim 1,1 miljoen Nederlan
ders een vorm van zorg, van wie bijna 
345.000 in een instelling. De totale 
kosten voor langdurige zorg bedroe
gen 29,5 miljard euro. In totaal waren 
in de zorg meer dan 700.000 zorgver
leners werkzaam, van wie 450.000 in 
de V&V en ruim 170.000 in de GHZ 
(CBS, 2014). 

Het lijkt erop dat de kwaliteit van de 
zorg onder druk staat. De zorg voor 
ouderen in verpleeghuizen is regel
matig negatief in het nieuws. Lande
lijke campagnes en acties worden ge
voerd voor een betere ouderenzorg, 

3.  Zorg voor mensen met  
een verstandelijke beperking
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waarbij geïntegreerd wonen wordt 
gepromoot en daarnaast residenti
ele voorzieningen blijven bestaan. In 
2011 waren er in de GGZ in Nederland 
189 bedden per 100.000 inwoners 
(Van Veldhuizen, 2011). Ter vergelij
king: het waren er 85 in het Verenigd 
Koninkrijk en 56 in Frankrijk. 

3.2   De zorg voor mensen 
met een verstandelijke 
beperking

In Nederland leven ongeveer 142.000 
mensen met een verstandelijke be
perking (VB; IQ < 70) en 2,2 miljoen 
mensen met een lichte verstandelijke 
beperking (LVB; IQ tussen 70 en 85). 
Mensen met een verstandelijke beper
king zijn bijna allemaal aangewezen 
op een vorm van permanente zorg 
(thuis, op school, dagbesteding of in
tramuraal). Gezien de beperkingen in 
onder andere het sociale aanpassings
vermogen en door toenemende com
plexiteit van de samenleving stijgt de 
behoefte aan zorg en ondersteuning 
(VNG, 2017). Mensen met een ver
standelijke beperking hebben meestal 
bijkomende handicaps of problemen, 
zoals epilepsie, autisme of andere zin
tuiglijke of lichamelijke beperkingen. 

3.2.1   Een korte blik op  
de geschiedenis

Dennendal, de zwakzinnigenafde
ling van het psychiatrisch ziekenhuis 
de Willem Arntzhoeve in Den Dolder, 
stond aan de wieg van de moderne 
zorg voor mensen met een verstan
delijke beperking. Emancipatie en 

normalisering zijn daar begonnen. 
Residentiële instellingen waren vóór 
die tijd te karakteriseren als onper
soonlijk en rigide; er was gebrek aan 
privacy en persoonlijke vrijheden (Ve
nema, 2016). Goffman (1961) sprak 
in dat verband over total institutions. 
Bij Dennendal was het uitgangspunt 
dat de begeleiders op voet van gelijk
heid en met een houding van gelijk
waardigheid met de bewoners wilden 
omgaan. Dennendal is lang onderwerp 
van studie en journalistiek geweest 
(Dankers & Van der Linden, 1994; 
1996; Tonkens, 1999; Weijers, 1997), 
ook na de ontruiming in 1974. Andere 
Tijden bijvoorbeeld maakte er in 2002 
een prachtige uitzending over (Ande
reTijden.nl).

3.2.2  Inclusie
De integratie van mensen met een ver
standelijke beperking komt (nog) niet 
goed van de grond (Venema, 2016). 
In de praktijk blijft integratie vaak be
perkt tot fysieke en deels functionele 
integratie. De gedachte rondom het 
normaliseren van mensen met een 
verstandelijke beperking gaat ervan 
uit dat er gemengde wijken bestaan, 
voor bewoners met én zonder beper
king. Volgens Duyvendak en Verplan
ke (2009) is de vermaatschappelijking 
van de zorg ‘een beetje mislukt’. Vol
gens hen bestaat er een te rooskleurig 
beeld dat bewoners elkaar en dus ook 
de mensen met een (verstandelijke) 
beperking helpen. Vermaatschappe
lijking blijft, volgens hen, beperkt tot 
zelfstandig wonen (fysieke integratie), 
maar sociale integratie van mensen 
met een beperking komt moeilijk van 



31

de grond. Gevolg is dat mensen met 
een beperking zich vaak eenzaam en 
verloren voelen. Om tot sociale inte
gratie te komen is er meer nodig dan 
alleen een woning in de stad of wijk 
(Karbounaris & Van Gijzel, 2016). 
Mensen met een beperking zullen ge
holpen moeten worden bij activiteiten 
en sociale contacten. Het betrekken 
van het sociale netwerk van mensen 
met een handicap kan isolement te
rugdringen of voorkomen (Keesom & 
Witteveen, 2012). 

Integratie kent drie aspecten fysie-
ke, functionele en sociale integratie 
(van Alphen, 2011; Nieboer et al., 
2011). Fysieke integratie betekent 
fysieke aanwezigheid (wonen) in de 
samenleving. Functionele integra-
tie betekent dat er gebruik wordt 
gemaakt van faciliteiten (winkels, 
verenigingen) in de samenleving. 
Sociale integratie betekent dat een 
persoon daadwerkelijk meedoet 
in de samenleving, gewaardeerd 
en gerespecteerd wordt en sociale 
contacten heeft (Van Alphen, 2011; 
Van Gennep & Ruigrok, 2002).

Chowdhury en Benson (2011) deden 
een literatuurstudie naar de kwaliteit 
van leven van mensen met een ver
standelijke beperking. Zij kwamen 
tot de conclusie dat bij geïntegreerd 
wonen een betere kwaliteit van leven 
wordt ervaren dan bij het wonen op 
een instellingsterrein. Maar de onder

zoekers bevestigen dat de integratie 
van mensen met een verstandelijke 
beperking hoofdzakelijk beperkt blijft 
tot fysieke integratie, terwijl functione
le of sociale integratie nauwelijks van 
de grond komt. Het lastigste is inte
gratie te bewerkstelligen voor mensen 
met een (zeer) ernstige verstandelijke 
beperking en voor mensen met een 
beperking gecombineerd met gedrags 
en/of psychiatrische problematiek. 
Deze mensen wonen hoofdzakelijk op 
instellingsterreinen. Mogelijk kan het 
door Chowdhury en Benson gevonden 
verschil in ervaren kwaliteit van leven 
ook worden verklaard uit de verschil
len tussen de mensen die wel en niet 
op een geïntegreerde plek wonen.

Inclusie en integratie zijn tweezijdi
ge processen. Iedereen zal het eens 
zijn met de visie dat alle mensen een 
menswaardige plek in de samenleving 
verdienen en de mogelijkheid moeten 
hebben om deel te nemen aan die sa
menleving. In de praktijk echter blijkt 
integratie hoofdzakelijk beperkt tot 
eenzijdige pogingen van instellingen 
om mensen met beperkingen te ver
huizen naar een woonhuis in stad of 
wijk. De bewoners in de directe om
geving staan niet meteen te juichen 
om de komst van zo’n huis of voor
ziening. In 2008 berichtte de NRC dat 
het steeds moeilijker wordt om een 
plek te vinden voor mensen ‘met een 
vlekje’. Daarmee werd gedoeld op 
mensen met een verslaving, jongeren, 
daklozen, woonwagenbewoners, maar 
ook stervenden, mensen met een ver
standelijke of lichamelijke handicap, 
psychiatrische stoornis of vluchtelin
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gen. Wijkbewoners maken vaak op in
directe wijze bezwaar tegen de komst 
van deze mensen in hun wijk, bijvoor
beeld door bezwaar te maken tegen 
de bouw van de voorziening, de kap 
van bomen of tegen eventuele par
keeroverlast. Iedereen die ‘niet stan
daard’ is, kan op weerstand rekenen 
(Zorg & Welzijn, 2000). Ik zie dit als 
een extra handicap om functionele en 
sociale integratie te bevorderen. Een 
dergelijke NIMBYreactie is soms te 
voorkomen of te verminderen als om
wonenden vroegtijdig worden betrok
ken bij de locatiekeuze en niet worden 
overvallen door een beslissing van de 
gemeente (Fleuren, 2010). 

Sociaal werkers hebben, naast de di
recte zorg en begeleiding, ook een 
rol in het bevorderen van inclusie, in
tegratie en acceptatie. Zij werken met 
de mensen met een verstandelijke 
beperking op basis van drie niveaus: 
de directe zorg en begeleiding, het 
betrekken van sociale netwerken/
samenwerken met de directe omge
ving en het beïnvloeden van de maat
schappelijke context waarin de zorg 
plaatsvindt.

Een NIMBY-reactie (Not In My Bac-
kyard) wordt gekenmerkt door de 
intense, harde, vasthoudende en 
emotionele weerstand van omwo-
nenden tegen overheidsplannen. Het 
gaat hierbij om de komst van een 
voorziening in hun omgeving, waar-
van het nut en de noodzaak over 
het algemeen niet wordt betwijfeld, 
maar die indruist tegen de wil van 
individuen om in de buurt van een 
dergelijke voorziening te wonen. 
Hierbij zijn ze afhankelijk van de 
overheid die de beslissing neemt. De 
plaatsing van een opvangvoorzie-
ning voor alcohol- en/of drugsver-
slaafden of daklozen is een typisch 
NIMBY-project (Fleuren, 2010).

Het beleid in ons land is erop gericht 
dat mensen met een beperking meer 
in de samenleving participeren (Van 
Heumen, 2009). De Nederlandse over
heid wil werken aan een situatie waarin 
vrijwel alle mensen met een beperking 
in de samenleving wonen. Een alterna
tief is verdunning of omgekeerde inte
gratie, dat voor het eerst is geopperd 
door Carel Muller (Dankers & Van der 
Linden, 1994). Het betekent dat men
sen zonder beperking kunnen gaan 
wonen op het terrein van de instelling. 
Hoewel enkele instellingen hiermee 
een tijd hebben geëxperimenteerd, 
heeft het in Nederland nooit een grote 
vlucht genomen. De motieven waren, 
zeker in de jaren ’90, meer door finan
cieeleconomische omstandigheden 
gedreven dan door zorginhoudelijke 
of visie gerelateerde uitgangspunten.
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3.2.3  Specifieke doelgroepen
Van de mensen met een verstandelijke 
beperking woont ongeveer de helft 
(75.750 mensen) in een intramurale 
voorziening. Twee groepen mensen 
vragen om specialistische zorg en be
geleiding. Dit betreft een groep men
sen met een ernstige meervoudige be
perking (ook wel aangeduid als EMB of 
mensen met een intensieve zorgvraag) 
en een groep mensen met ernstig pro
bleemgedrag (ook wel aangeduid als 
mensen met moeilijk verstaanbaar 
gedrag of een intensieve ondersteu
ningsvraag). 

Mensen met een zeer ernstige meer
voudige beperking hebben, naast een 
(zeer) ernstige verstandelijke beper
king, ernstige bijkomende handicaps 
en problemen zoals ernstige motori
sche beperkingen en/of beperkingen 
in de waarneming. Vaak kunnen ze 
niet goed horen en/of zien. Ook an
dere zintuigen functioneren vaak niet 
goed, waardoor ze ongevoelig of juist 
overgevoelig zijn voor bepaalde prik
kels zoals geluiden, muziek of aanra
king (‘s Heerenloo Zorggroep, 2016).
Voor de begeleiding van mensen met 
een EMB geldt dat er weinig bekend 
is over welke activiteiten hun leven 
gunstig kunnen beïnvloeden (Gezond
heidsraad, 1999). Het is bij deze men
sen lastig om vast te stellen wat de 
precieze betekenis is van hun gedrag. 
Er zijn wel aanwijzingen gevonden dat 
er veel latente wensen en behoeften 
bestaan bij deze groep (CCE UNH/
OGF, 2006).

De hulp aan mensen met moeilijk 
verstaanbaar gedrag is de afgelopen 
jaren sterk verbeterd. Nieuwe metho
dieken zijn of worden ontwikkeld, zo
als de methode Vlaskamp of Triple C. 
Ook bij samenwerkingspartner Zozijn 
worden methodieken (genaamd Kwint 
en Terts) ontwikkeld en fasegewijs in
gevoerd. De methodieken hebben het 
uitgangspunt dat niet het observeer
bare gedrag het aangrijpingspunt van 
handelen moet zijn, maar de achterlig
gende gevoelens, motieven en vragen. 
Alleen daardoor kan de kwaliteit van 
leven van deze mensen worden ver
beterd. En juist het verbeteren van de 
kwaliteit van leven is de legitimering 
van deze methodieken.

Werken met deze vernieuwende me
thodieken vraagt veel van de profes
sionaliteit van de zorg en hulpverle
ners. Zo moeten zij in staat zijn om 
‘door het gedrag heen te kijken’. Het 
gedrag dringt zich soms in sterke 
mate aan hen op, bijvoorbeeld in de 
vorm van agressie naar zichzelf, an
deren of materialen. Het appèl dat 
mensen met een intensieve zorgvraag 
doen op hun begeleiders, zal in eer
ste instantie geïnterpreteerd kunnen 
worden als een vraag om verzorging, 
aandacht en liefde. Echter activering 
en stimulering, om hen de kans te bie
den hun ontwikkelingsmogelijkheden 
te vergroten, worden steeds meer van 
belang geacht. Dit vraagt om aanvul
lend en vaak nieuw gedrag van de be
geleiders. 
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3.2.4  Resumé
De zorg en begeleiding voor mensen 
met een verstandelijke beperking ver
eist in toenemende mate kwalitatief 
goed opgeleide professionals. Profes
sionals die ook aan mensen met inten
sieve zorg en ondersteuningsvragen 
goede zorg kunnen leveren en kunnen 
bijdragen aan de kwaliteit van leven. 
Professionals die kunnen samenwer
ken met familie en andere direct be
trokkenen. Professionals die boven
dien – dat is de komende tijd mogelijk 
de belangrijkste uitdaging – in staat 
zijn om bij te dragen aan maatschap
pelijke acceptatie en sociale inclusie 
van alle mensen die aangewezen zijn 
op ‘onze’ zorg. Dit alles vraagt om 
aanvullend en vaak nieuw gedrag van 
de sociale professionals. 
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4.2   Onderzoek samen met 
de praktijk

Wij hechten er sterk aan om intensief 
samen te werken met de praktijk. In 
de Werkplaats Sociaal Domein werken 
we met gemeenten, praktijkorganisa
ties en sociale professionals aan de 
kwaliteit van de sociale professional 
en daarmee aan de kwaliteit van het 
sociaal domein. In de werkplaats fo
cussen we op drie thema’s, die elders 
in deze publicatie worden toegelicht 
door de projectleiders. 

Eigen Kracht. Dr. Ellen Oosterkamp 
heeft, samen met drs. Leonie Slots 
en Bertus Bennink, het begrip ‘eigen 
kracht en eigen regie’ vertaald naar 
wat dit voor de relatie tussen profes
sionals en burgers, tussen professio
nals onderling en voor de relatie tus
sen docenten en studenten betekent 
in termen van taal, houding en ge
drag. Vooral het begrip ‘taal’ is zeer 
belangrijk. Om de principes van eigen 
kracht goed toe te passen luistert het 
nauw op welke manier wordt gecom
municeerd.

Samenwerking in de wijk. Dr. Nicole 
Ketelaar richt zich, samen met drs. 
Christine Ribbert, op de samenwer

4.1  Voorgeschiedenis 

Het lectoraat Social Work bestaat of
ficieel sinds 1 augustus 2016, maar 
is minder nieuw dan het lijkt. In 2004 
werd het lectoraat Community Care 
& Youth (CC&Y) opgericht, onder lei
ding van lector Geralien Holsbrink. Ze 
hield dat jaar samen met Joy Notter 
haar lectorale rede (Holsbrink & Not
ter, 2004) met de titel ‘Zo doen we dat 
in Zorg en Welzijn’. Geralien pleitte 
voor onderzoek in samenwerking met 
de praktijk in de vorm van zogeheten 
Best Practice Units (BPU’s). Met het 
inrichten van een Wmowerkplaats in 
2009 en het uitvoeren van verschillen
de onderzoeksprojecten, waaronder 
een tweetal RAAKprojecten, werd het 
lectoraat succesvol. Als copromotor 
heeft Geralien haar steentje bijgedra
gen aan mijn proefschrift (De Swart, 
2011). De afgelopen jaren is het lecto
raat flink gegroeid in aantal opdrach
ten en daarmee ook in omvang (fte’s).
In het huidige lectoraat Social Work 
bouwen we verder op de basis die het 
lectoraat CC&Y heeft gelegd. Zo is de 
Werkplaats Sociaal Domein (WSD) een 
voortzetting van de Wmowerkplaats.

4.  Het lectoraat Social Work van de 
Academie Mens en Maatschappij 
(AMM)
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king in de wijk. Vanuit verschillende 
thema’s (brede geldstromen, samen
werken tussen eerste en tweedelijns 
professionals) helpt zij professionals 
de kwaliteit van hun hulp te verbete
ren. 

Armoede. Drs. Karin van der Heijden 
houdt zich, samen met drs. Ben Bok
sebeld en drs. Eveline Dijkdrenth, be
zig met het thema armoede, in het bij
zonder de attitude van professionals 
van waaruit zij hulp verlenen bij acute 
schuldenproblematiek. 

4.1.2  Programmalijn Jeugd
Binnen de lijn Jeugd werken we nauw 
samen met jeugdzorgaanbieders Jara
bee, Ambiq en Intermetzo in het Ex
pertisecentrum Jeugdzorg Twente. Dr. 
Margriet Braun is als associate lector, 
samen met coördinator drs. Tamara 
Lohuis, verantwoordelijk voor het on
derzoek binnen dit expertisecentrum. 
Een samenwerking binnen het brede 
jeugddomein is er binnen de Aca
demische Werkplaats Jeugd Twente, 
waar de focus ligt op kinderen die 
opgroeien in armoede. Hierin werkt 
Margriet samen met dr. Marjon Rou
wette en drs. Mariska Jacobs. Ook voe
ren we een door ZonMw gefinancierd 
onderzoek uit naar de werkzaamheid 
van BRAM. Dit is een interventie om 
ouders in een conflictscheiding beter 
te helpen, vooral met het oog op het 
welbevinden van hun kinderen. De lijn 
jeugd wordt verderop nader toege
licht.

4.1.3  Programmalijn Zorg
Intensieve samenwerking bestaat er 
ook met Zozijn. Zozijn verleent zorg 
aan mensen met een verstandelijke 
beperking. Dr. Marjon Rouwette en 
drs. Carlijne de Baas zijn de trekkers 
van dit onderzoek. Samen met Zozijn 
en andere partners (Estinea, De Twent
se Zorgcentra, Aveleijn, JP van den 
Bent en de Duitse organisatie Leben
shilfe) zijn we in gesprek om rondom 
de zorg voor mensen met een verstan
delijke beperking een samenwerkings
verband in Twente in te richten. 

Daarnaast werken we aan de hand van 
een aantal concrete projecten samen 
met een groot aantal partners, waar
onder de gemeenten Enschede en 
Deventer. We doen onderzoek naar 
het verbeteren van de participatie van 
mensen die (langdurig) in de bijstand 
zitten. Dr. Ines Schell is hierbij de des
kundige. 

Ook voeren we een onderzoek uit 
naar verbetermogelijkheden in de sa
menwerking en verwijzingen binnen 
het jeugddomein. We doen dat in op
dracht van de bestuursdienst van de 
gemeenten Ommen en Hardenberg. 
Drs. Marcel Meijer is hier projectleider 
en onderzoeker.

Verder is nog een aantal projecten in 
voorbereiding of ontwikkeling, zoals 
een onderzoek naar de effectiviteit 
van de inzet van vrijwilligers bij trajec
ten van schuldhulpverlening, een pro
ject rondom het begeleiden van gezin
nen met problemen op verschillende 
levensgebieden.
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In de projecten ligt de focus steeds 
meer op technologie, bijvoorbeeld bij 
het digitaliseren van meetinstrumen
ten (Digitaal Kompas en de Digitale 
Regie Spiegel) en bij het onderzoek 
naar cyberpesten. Laatstgenoemd on
derzoek wordt uitgevoerd door dr. Ines 
Schell en dr. Nicole Ketelaar in samen
werking met Nederlandse en Duitse 
partners. In het kader van het onder
werp technologie werken we samen 
met de andere lectoraten in het domein 
Gezondheid en Welzijn aan de zogehe
ten Roadmap Health & Wellbeing.

Waar ik best trots op ben, is dat we, 
ondanks de sterke focus op samen
werking met de praktijk, het goed 
doen op de wetenschappelijke stan
daarden. Zo zijn we in toenemende 
mate succesvol met onze subsidie
aanvragen. Bij de onderzoeksdesigns 
maken we meer en meer gebruik van 
designs die aan de hoogste kwaliteits
standaarden voldoen.

4.3   Samenwerken met  
het onderwijs

Het lectoraat werkte tot 2014 met an
dere lectoraten in het domein Gezond
heid en Welzijn samen in een kennis
centrum. Het kenniscentrum is dat 
jaar opgeheven en sindsdien werken 
de lectoraten binnen de academies. 
De lijntjes met het onderwijs zijn hier
door korter geworden, al is het soms 
nog wel een zoektocht naar hoe we die 
samenwerking het beste kunnen vorm
geven. We doen dit onder andere door 
de onderzoekslijnen van het lectoraat 

in overeenstemming brengen met de 
drie uitstroomprofielen van de ba
chelor. Het betekent dat we onderzoek 
inrichten rondom de drie lijnen welzijn 
en samenleving, jeugd en zorg. De lij
nen welzijn en samenleving en jeugd 
zijn reeds in ruime mate vertegenwoor
digd. Dat geldt in mindere mate voor 
de lijn zorg, die we aan het uitbouwen 
zijn. We streven naar een intensieve 
samenwerking rondom de zorg voor 
mensen met een verstandelijke beper
king en onderzoek in zowel de gehan
dicaptenzorg als de ouderenzorg.

Het lectoraat Social Work is nauw 
verbonden met de masteropleiding 
Health Care & Social Work. Een van 
de kenniskringleden (dr. Ellen Oos
terkamp) is course director van de 
opleiding en het volledige onder
zoeksonderwijs wordt verzorgd door 
medewerkers van het lectoraat. Ook 
zijn wij vertegenwoordigd in verschil
lende commissies (curriculum, exa
men en opleidingscommissie) van 
deze opleiding.

Daarnaast zijn we bezig om de ban
den met de bachelor Social Work aan 
te halen. We hebben in het lectoraat 
een belangrijke keuze gemaakt voor 
onderzoekslijnen die parallel lopen 
aan de uitstroomprofielen van de ba
chelor. Door de nieuwe organisatie, 
het onderbrengen van de lectoraten 
in de academie, zijn de lijnen korter 
geworden, is de onderlinge verbinding 
makkelijker aan te brengen. Steeds 
meer docenten en studenten doen 
mee met onderzoeksprojecten van het 
lectoraat.
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Een heel interessant project in dit ver
band is de koppeling van het thema 
‘eigen kracht en eigen regie’ uit de 
WSD aan een inspiratietraject binnen 
de opleiding Social Work. Het inspi
ratietraject bereidt studenten voor 
op het werken in het sociale domein. 
Het geeft hen een goed en passend 
voorbeeld van wat het betekent om 
op basis van gelijkwaardigheid en 
verantwoordelijkheid samen te wer
ken en aspecten van taal, houding en 
gedrag toe te passen. Een zelfontwik
keld meetinstrument (de Digitale Re
gie Spiegel) wordt binnen het project 
aangepast aan de onderwijscontext.

4.4   Toekomst lectoraat  
Social Work

De toekomst voor het lectoraat Social 
Work, gevat in drie speerpunten voor 
de komende jaren:

1  Uitbouwen en versterken van de lijn 
zorg

Opbouwen van intensieve samenwer
king met praktijkorganisaties. Het 
versterken van het profiel zorg van de 
bacheloropleiding. Het ontwikkelen 
van een hboopleiding op Associate 
Degreeniveau (werken in de zorg) 
met aandacht voor technologie en so
ciale innovaties.

2  Intensievere samenwerking met 
het bacheloronderwijs en het ver
binden van een hoge kwaliteit van 
onderzoek met opbrengsten voor 
praktijk en onderwijs

Het goede is dat we bij nagenoeg alle 
projecten docenten en studenten be
trekken in de uitvoering. Wat nog be
ter kan, is het leggen van de verbin
ding tussen de kennis die we opdoen 
uit de projecten, en de inhoud van het 
curriculum van de bacheloropleiding. 
Onlangs is een belangrijke stap gezet 
door het lectoraat deel te laten uitma
ken van de curriculumcommissie van 
de bachelor Social Work. We kunnen 
hierdoor deze verbinding sneller en 
makkelijker maken. Ook op onderde
len/thema’s werken onderzoekers van 
het lectoraat en docenten/ontwikke
laars van de bacheloropleiding voor 
het realiseren van kwalitatief goed on
derwijs.

3  Uitbouwen van het speerpunt tech
nologie

Technologie is het speerpunt van 
Saxion. In social work kan technologie 
een belangrijke rol spelen bij het on
dersteunen van hulpvragers. De focus 
op technologie is er bij verschillende 
projecten. We gaan die focus uitbrei
den en bij elk project de vraag stellen 
of en  zo ja  op welke manier tech
nologie kan bijdragen aan verbetering 
van de opbrengst, de verspreiding of 
implementatie.
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4.5  Resumé

Ik beschouw het lectoraat Social Work 
als een sterk lectoraat met een brede 
basis: met zowel deskundige en hoog
gekwalificeerde medewerkers als on
derzoeks en onderwijsprojecten die 
veel toegevoegde waarde hebben voor 
het social work in het algemeen en 
voor de bacheloropleiding Social Work 
in het bijzonder. De betrokkenheid bij 
de master Health Care & Social Work, 
de bachelor Social Work en straks de 
Associate Degree (werken in de zorg) 
geeft een brede invulling aan de sa
menwerking met onderwijs. Samen
werken met de praktijk krijgt volop 
gestalte in verschillende structurele 
samenwerkingsverbanden. Ook het 
uitvoeren van diverse gesubsidieerde 
projecten en de betrokkenheid bij ver
schillende promotieonderzoeken leg
gen een stevige wetenschappelijke ba
sis onder het lectoraat. Het gaat goed, 
dus het kan beter!



Practice what you preach: 
Eigen Kracht/Eigen Regie in 
het onderwijs1  

Bijdrage dr. Ellen Oosterkamp

Zeggenschap houden over het eigen 
leven, uitgaan van mogelijkheden, 
draagkracht en vermogens van men
sen zelf, het betrekken van het net
werk. Zomaar enkele principes van 
de onderzoekslijn Eigen Kracht/Eigen 
Regie binnen Social Work. Ze zijn 
veelal uitgangspunt en richtlijn voor 
de samenwerking met zorgvragers en 
mensen die zich betrokken voelen. In 
het onderwijs aan toekomstig zorg en 
welzijnsprofessionals is het soms net 
zo moeilijk om de regie daar te laten 
waar die hoort en – in dit geval  uit te 
gaan van de eigen kracht van studen
ten. Daarom starten wij een pilottra
ject onder de titel ‘Practice what you 
Preach: Eigen Kracht/Eigen Regie in 
het onderwijs’. 

Saxion en het werkveld constateren 
dat er nog slagen gemaakt kunnen 
worden bij het creëren van een om
geving waarin studenten/cliënten/
burgers/zorgvragers hun krachten 
kunnen (her)vinden. Net als zorg en 
welzijnsprofessionals in het werkveld 
hanteren docenten bepaalde normen 
ten aanzien van studenten. Daarbij 
past niet: kletsen, appen en met de 
iPad bezig zijn tijdens de les, stel
selmatig een kwartier te laat komen, 
stukken te laat of onverzorgd inleve
ren of wegdromen in de collegeban
ken. Andersom verwachten studenten 
een bepaalde rol en verantwoordelijk
heid van docenten. Die moeten betrok
ken zijn, stukken van studenten tijdig 
voorzien van voldoende feedback, tijd 
hebben om vragen te beantwoorden 
en interessante lessen verzorgen. De 
valkuil is dat docenten en studenten 
elkaar vanuit eigen aannames rondom 
betrokkenheid bejegenen en vanuit 
irritatie gaan mopperen en klagen. 
Collega Frank Wijering heeft dit span
ningsveld treffend samengevat: 

“Gezien worden Is het fundament van 
je eigen zien. De ogen van de ander 
kleuren jouw blikveld. Dus is de vraag: 
kan ik jou waarnemen buiten mijn ei-
gen waarheid en binnen de jouwe? 
Dan leer ik misschien door jouw ogen 

1  Deze bijdrage is gebaseerd op twee ar-

tikelen over Eigen Kracht/Eigen Regie 

(Oosterkamp, Benning & Bergsma, 2016), 

(Bergsma, Oosterkamp & Benning, 2016) 

voortkomend uit de expertise die is opge-

bouwd in de WMO-werkplaats en de Werk-

plaats Sociaal Domein in samenwerking 

met Stap 0.
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Iets nieuws van mezelf. Met een beetje 
geluk kunnen we dat onze wereld noe-
men.” (Wijering, 2017). 

Een gevaar is dat docenten, zoals 
dat in het werkveld ook gebeurt, ge
neigd zijn om de regie naar zichzelf 
toe te trekken: “Je kunt het beste dit 
of dat…”. Studenten kunnen daardoor, 
net als cliënten, hun hakken in het 
zand zetten of juist achterover gaan 
leunen. Dit is niet bevorderlijk voor 
de onderlinge samenwerking en de 
collectieve verantwoordelijkheid van 
studenten en docenten. En uiteindelijk 
wordt het zo lastiger om goede sociaal 
werkers of health care professionals af 
te leveren (of te worden). 

De nieuwe pilot moet iedereen in staat 
stellen om de (leer)omgeving vorm 
te geven vanuit zijn/haar motivatie, 
krachten, rollen, verantwoordelijkhe
den en grenzen. We onderzoeken of 
een dergelijke leeromgeving – Practice 
what you preach  helpend is in de prak
tijk. Studenten kunnen zo toepassen 
wat zij tijdens hun opleiding hebben 
geleerd. Het gaat bijvoorbeeld om het 
vormgeven van een wijk waar iedereen 
naar elkaar omziet, in samenwerking 
met burgers, zorg en welzijnsinstel
lingen, woningbouwcorporaties en 
verenigingen. Of om samenwerking 
met een gezin met schuldenproblema
tiek en de hieruit voortvloeiende emo
tionele problemen, opvoedingsproble
matiek en werkintegratieproblemen. 
Wat de context ook is, elke keer staan 
dezelfde principes centraal: uitgaan 
van een collectieve doelstelling, hel
der verwachtingsmanagement, duide

lijke kaders, het samen werken aan 
het gezamenlijke doel, gelijkwaardig
heid tussen betrokkenen, vertrouwen 
in elkaars kunnen, het creëren van een 
veilige omgeving en activerend en ver
bindend taalgebruik. 

Leer-, leef- of zorgomgeving
Hoe creëer je gezamenlijk een om
geving waarin studenten  burgers/
zorgvragers  hun krachten en mo
gelijkheden kunnen (her)vinden? Een 
omgeving waarin de docent  sociaal 
werker/wijk of health professional  
een ondersteunende rol heeft? In de 
pilot proberen we dat door de collec
tieve doelstelling van docenten en stu
denten expliciet te formuleren: het af
leveren/worden van een goede sociaal 
werker. Van hieruit worden de weder
zijdse rollen, verantwoordelijkheden, 
verwachtingen en randvoorwaarden 
expliciet besproken. Wat vraagt de 
collectieve doelstelling van jou als stu
dent en jou als docent ín en buiten de 
lessen? Wat is jouw verantwoordelijk
heid in jullie samenwerking? Wat zijn 
je verwachtingen in en buiten de les, 
bijvoorbeeld met betrekking tot het 
actief meedenken in de vormgeving 
en inhoud van de lessen? Hierin moet 
helder zijn wat wel en niet kan. 

Alle eigenaren van de collectieve doel
stelling (studenten, docenten en on
dersteuners  burgers/cliënten/zorg
vragers, wijkprofessionals, sociaal 
werkers, zij die zich betrokken voelen 
en willen meedenken) hebben hun ei
gen verantwoordelijkheid om hieraan 
vorm te geven. Het vraagt om vertrou
wen in elkaars verantwoordelijkheid 
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om gelijkwaardig aan die collectieve 
doelstelling bij te dragen. Gelijkwaar
digheid houdt in dat mensen elkaar 
serieus nemen, elkaar zien en horen, 
een gelijke inbreng hebben en respect 
hebben voor elkaar. 

Een en ander betekent niet dat een 
student gedurende vier jaar tijd aan 
de hand wordt meegenomen door 
docenten. Er is sprake van een sa
menwerking die de student helpt om 
het vak van sociaal werker daadwer
kelijk vorm te geven. De samenwer
king vindt plaats vanuit de gedachte 
dat de student alles in huis heeft om 
het bachelordiploma te behalen, en 
dat docenten alles in huis hebben om 
daaraan bij te dragen. Het is niet de 
bedoeling om op elkaars stoel te gaan 
zitten. Gebeurt dat toch, dan kunnen 
studenten en docenten elkaar hierop 
aanspreken. Waar nodig passen ze het 
plan aan (doelstelling, lessen, samen
werking, grenzen), op basis van moni
toren, verbinding zoeken en checken.

Verbindend en 
activerend taalgebruik
Naast houding en gedrag is taal een be
langrijk instrument voor het stimuleren 
en het (her)vinden van eigen kracht. Pro
beert de docent te verbinden en studen
ten te activeren of blijft de docent  so
ciaal werker  aan zet? Een veelgehoorde 
leus in het werkveld is: We willen bur
gers/zorgvragers in hun kracht zetten. 
Dit suggereert dat een sociaal werker 
hierover gaat. Een ander voorbeeld is: 
We geven ze de regie terug. Studenten 
gingen net als zorgvragers altijd al over 
hun eigen leerproces of invulling van 

hun eigen leven. Een laatste voorbeeld 
is: Nu moeten ze het zélf doen.

Vanuit samenwerking is het goed om 
te kijken naar wat nodig is om de col
lectieve doelstelling te halen. Studen
ten gaan over hun eigen leerproces en 
de invulling van hun leven. Docenten 
kunnen studenten hooguit verleiden 
na te denken en aan de slag te gaan. 
In plaats van zeggen wat een student 
moet doen, kan een docent vragen wat 
een goede actie zou kunnen zijn. De 
valkuil is dat de student aan de slag 
gaat omdat de docent dit zo graag wil. 
Bij wie ligt dan de verantwoordelijk
heid? Wat gebeurt er als je aansluitend 
vraagt Delen jullie deze zorgen? en op 
die manier verbinding zoekt? Taal kan 
verbinden of vervreemden. Zo zijn er 
tal van voorbeelden waar we in deze 
pilot op gaan monitoren en docenten 
op gaan coachen. 

Praktijkgericht onderzoek
De pilot gaat gepaard met onderzoek 
en bouwt voort op de kennis en exper
tise binnen het lectoraat op het gebied 
van taal, houding en gedrag in rela
tie tot Eigen Kracht/Eigen Regie. We 
maken gebruik van de Digitale Regie 
Spiegel, die is ontwikkeld in de Wmo
werkplaats. De doorontwikkeling van 
de Digitale Regie Spiegel gebeurt in in
teractieve sessies met actoren uit het 
werkveld en studenten en docenten. 
We kunnen met dit instrument proces
sen en effecten meten rondom projec
ten waarin Eigen Kracht/Eigen Regie 
centraal staat. De spiegel bestaat uit 
acht vragenlijsten, variërend van drie 
tot acht vragen over principes van Ei
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gen Kracht/Eigen Regie. Deze kunnen 
worden ingevuld door alle betrokke
nen (student, docent, professional, 
begeleider, cliënt). Als het traject de 
gewenste effecten heeft, zal het wor
den uitgerold naar zorg en welzijns
onderwijs alsook het werkveld.

Samenwerken in de wijk

Bijdrage dr. Nicole Ketelaar

Eén van de onderzoekslijnen binnen 
het lectoraat Social Work is getiteld: 
‘Samenwerken in de wijk’. De lijn is 
sterk verankerd in de werkplaats Soci
aal Domein (WSD), het regionale ken
nisnetwerk waarin Saxion, verschil
lende gemeenten en zorgaanbieders 
vanuit de regio Twente samenwerken. 
Binnen het lectoraat en de WSD volgen 
we nauwgezet de ontwikkelingen in 
het sociaal domein. De ontwikkelin
gen met de meeste impact zijn het ge
volg van de ‘drie decentralisaties’ van 
twee jaar geleden. Deze vormen met 
recht een markeringspunt in onze ver
zorgingsstatelijke geschiedenis (Krui
ter, Bredewold & Ham, 2016). 

Met ingang van 1 januari 2015 is de 
AWBZ verdwenen en is de zorg gere
geld via de nieuwe Jeugdwet, de Par
ticipatiewet, de Wet Langdurige Zorg 
en de Wmo – 2015. De nieuwe wetten 
behelzen naast een andere manier 
van organiseren ook een andere ma
nier van denken en daarop gebaseerd 
handelen. Dit anders handelen vormt 
een belangrijk aangrijpingspunt voor 
het lectoraat Social Work, waarbij de 

focus  met praktijkgericht onderzoek 
en aansluiting op nieuwe initiatieven – 
ligt op het handelen van professionals, 
de sociaal werkers. Deze bijdrage gaat 
in op de verschillende organisatievor
men van wijkteams en de effecten op 
de (lokale) handelingswijzen van pro
fessionals. 

‘Het’ wijkteam bestaat niet
Gemeenten en zorginstellingen heb
ben zich de afgelopen jaren verschil
lend voorbereid op de decentralisaties 
en het sociaal domein op veel verschil
lende manieren hervormd (Arum & 
van Schoorl, 2016). Veelal werd voor 
de vorm van een wijkteam gekozen, 
dat de prominente principes van na
bijheid  hulp en ondersteuning dicht
bij de burger  en verantwoordelijk
heid van burgers moest vormgeven. 
Onderzoek binnen de regio Twente 
(Ketelaar & Walberg, 2016) heeft de 
verschillende typen wijkteams inzich
telijk gemaakt. Ook landelijk gezien 
kleuren gemeenten de organisatie van 
het sociaal domein allemaal anders in. 
Het maakt heel duidelijk dat ‘het’ wijk
team niet bestaat. Dat past goed bij de 
(achterliggende) wens van de transitie 
om aan te sluiten bij de lokale context. 
De verschillen tussen de wijkteams 
zie je terug in de vele benamingen 
die worden gebruikt zoals ‘sociale 
(wijk)teams’, ‘buurteams’, ‘voorlig
gende teams’. Ook de betrokken 
professionals hebben veel verschil
lende benamingen en vaak betekent 
een andere benaming ook iets anders 
qua werkzaamheden, taken en ver
antwoordelijkheden. Een wijkcoach, 
wijkconsulent en regisseur doen écht 
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verschillende dingen. Wel zijn er over
eenkomsten en patronen te zien, zo
als de breedte van het team, de positi
onering, het mandaat van het team en 
de taken waarop het team zich richt. 
Een recent overzichtsrapport van het 
landelijke programma ‘Integraal wer
ken in de wijk’ beschrijft verschillende 
organisatievormen en positionering 
van (wijk)teams. Het laat zien dat ge
meenten, hoewel ze bezig zijn met de 
doorontwikkeling van de gekozen mo
dellen, achter hun eigen keuze blijven 
staan (van den Einden, Udo, Kooiman 
& de Meijer, 2017). Dat laatste lijkt ook 
de teneur in Twente. Het is een zoek
tocht in elk gekozen model, maar het 
verder doorvoeren en ontwikkelen van 

de transformatie staat voorop. Betrok
kenen lijken er niet alleen bij te blij
ven omdat het nu eenmaal ‘moet’ of 
omdat ‘ervoor gekozen is’, maar in de 
gemeenten geloven mensen sterk in 
het gekozen model en willen zij daar
binnen vooruit. Qua regionale samen
werking geven sociaal werkers aan dat 
ze de afgelopen twee jaar het zicht op 
elkaar en op de grote lijnen door alle 
veranderingen enigszins zijn kwijtge
raakt. En hoewel de ontwikkelingen 
nog sterk intern gericht zijn binnen 
de eigen gemeente en minder op de 
regio en regionale samenwerking, be
gint daar volgens verschillende sociaal 
werkers verandering in te komen.

In 2015 werd de hele sociale kaart van tafel geveegd! Ik had geen overzicht meer. Mensen met wie 

ik altijd had gewerkt waren vertrokken, hadden andere banen of functies gekregen. En als ik wél 

wist waar ze waren, dan waren ze heel druk met en binnen hun eigen organisatie. Dat was lastig, 

want je hebt je netwerk nodig om dingen te regelen. Maar nu, in 2017, nu zie ik langzaamaan weer 

iedereen ‘landen’. En denk ik: ‘oh, goh…ben jij daar terechtgekomen, en ooh heej, dus jij zit nu 

daar.’ (Sociaal werker, 21 februari 2017)
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Veranderende handelwijzen 
professionals
Tegen de achtergrond van deze orga
nisatievormen richt de onderzoekslijn 
‘Samenwerken in de wijk’ zich op de 
handelwijze van professionals. We be
lichten dit vanuit twee hoofdthema’s: 
samenwerking tussen professionals 
en burgers (1) en samenwerking tus
sen professionals onderling (2). We 
zien dat de wijze waarop het man
daat van professionals (wel/niet kun
nen inzetten van geïndiceerde zorg) 
is ingericht, ook van invloed is op de 
samenwerkingsrelatie met burgers en 
de positie die de professional inneemt 
cq. kan innemen. Daarnaast blijkt de 
wijze waarop het wijkteam is gepo
sitioneerd, binnen of juist buiten de 
gemeente (met domein, en doelgroep 
specifieke teams of juist met een ge
neralistisch (wijk)team als voorpost 
voor specialistische teams), van grote 
invloed is op de handelingsruimte 
van professionals en hun onderlinge 
samenwerking (Van den Einden, Udo, 
Kooiman & de Meijer, 2017).

Van professionals worden meer en 
meer nieuwe oplossingen verwacht: 
‘zwaar waar nodig, licht waar mogelijk’, 
meer maatwerk, meer outofthebox 
en als het even kan vooral veel creatie
ve oplossingen. De credo’s die sociaal 
werkers meekrijgen om de transforma
tie vorm te geven en bovenal hulp en 
ondersteuning te bieden aan kwets
bare mensen, klinken overal hetzelfde. 
De aansturing en organisatie vanuit de 
lokale context zorgt er echter voor dat 
de impact op de handelwijzen van pro
fessionals per gemeente verschilt. 

Een voorbeeld is het project ‘Brede 
geldstroom’, een vernieuwende aan
pak om de groei, innovatie en leef
baarheid van steden in samenhang te 
versterken. Gemeente Enschede is één 
van de vijf City Deal Inclusieve Stad 
gemeenten die deelnemen aan het 
project (naast Eindhoven, Leeuwar
den, Utrecht en Zaanstad). De Ensche
dese wijken Pathmos en Stadsveld zijn 
benoemd tot pilotwijken. Het idee 
is dat er met de inzet van een brede 
geldstroom, snelle en passende zorg 
wordt geleverd aan burgers. Finan
ciële verkokering wordt opgeheven, 
wijkteams kunnen hun interventies 
integraal afwegen en worden daarbij 
niet gehinderd door verschillende pot
jes. Het geeft wijkcoaches mogelijk
heden om dicht aan te sluiten bij de 
leefwereld van cliënten. Maar het doet 
ook een appèl op verdere normatieve 
professionalisering, omdat het gaat 
over de normatieve inhoud van het 
handelen van professionals. Als ‘re
gels’ overboord mogen gaan, dan kun 
je die regels ook niet meer gebruiken 
als ze soms wél uitkomen. Door meer 
handelingsruimte, kun je ook tegen 
gewetensbezwaren aanlopen. Cliënt
en die er een ‘potje’ van hebben ge
maakt, met bijvoorbeeld frauduleuze 
praktijken, schulden, huiselijk geweld, 
kunnen sneller en makkelijker worden 
geholpen. Waar eerder regels een bar
rière vormden, is dat nu minder het 
geval. Het stelt het professionals soms 
voor lastige vragen. Hoe kunnen en 
willen ze hiermee omgaan?
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Het project in Almelo staat niet op 
zichzelf; in veel gemeenten zijn soort
gelijke initiatieven gestart. Ze sluiten 
aan op de ontwikkelingen in het soci
aal domein waarin burgers meer eigen 
verantwoordelijkheid moeten nemen 
en meer zullen moeten zorgen voor 
en met elkaar binnen hun eigen wijk. 
Dat kunnen ze ook in samenwerking 
en met hulp van sociaal werkers doen. 
Hoe krijgt die samenwerking vorm 
anno 2017? En hoe moeten sociaal 
werkers hierbij handelen? En leidt die 
samenwerking tot andere initiatieven 
waarvan burgers profijt hebben, waar
door de gemeenschap in de wijk ster
ker wordt en er minder beroep wordt 
gedaan op duurdere vormen van hulp, 
en ondersteuning?

Tot slot: vanuit het lectoraat Social 
Work streven we ernaar om middels 
praktijkgericht onderzoek professio
nals te ondersteunen en te adviseren 
in de uitvoering van zorg en onder
steuningstaken voor kwetsbare men
sen. De uitdaging ligt om dit enerzijds 
te doen vanuit de lokale context en de 
eigenheid van sociaal werkers en an
derzijds aan te sluiten bij de uniforme 
kernwaarden van het beroep.

De zorg voor Jeugd 

Bijdrage dr. Margriet Braun

De programmalijn Jeugd binnen het 
lectoraat Social Work heeft als doel de 
zorg voor jeugd te versterken, in part
nerschap met de praktijk. Het middel 
daarbij is het ontwikkelen van kennis 

‘Brede geldstroom’ en 
‘Ik ben Noaber’
Hoe professionals geld, middelen en 
mogelijkheden eerlijk kunnen verdelen, 
is een oude vraag binnen het sociaal 
werk. Het project ‘Brede geldstroom’ 
biedt de mogelijkheid om af te wijken 
van de gangbare paden, maar vraagt 
(soms) van burgers een eigen verant
woordelijkheid en in meer of mindere 
mate een tegenprestatie. Een relatief 
eenvoudige escaperoute met bijbeho
rende tegenprestatie is passend voor 
de één, terwijl de ander een veel inten
sievere voorziening krijgt aangeboden 
zonder tegenprestatie. Wat is hierin 
sociaal rechtvaardig? Wat is passend? 
En hoe zorg je ervoor dat het niet veel 
gaat verschillen tussen professionals 
onderling?

Door het project ‘Brede geldstroom’ 
te monitoren krijgen we zicht op de 
impact ervan op de handelwijze van 
professionals in de samenwerking met 
zowel andere professionals als burgers. 
In de eerste fase focussen we op de 
professionals van het wijkteam, ver
volgonderzoek richt zich op de erva
ringen en het perspectief van burgers 
en cliënten met de wijkcoaches. Daar 
naast volgen we het initiatief ‘Ik ben 
Noaber’ in de gemeente Almelo. Het be
treft een burenhulpcentrale die buren 
aan buren koppelt. De meeste vraag gaat 
uit naar ‘maatjes’, laagdrempelige klus
sen voor mensen met weinig netwerk. 
Het initiatief heeft ook een belangrijke 
verwijs en signaleerfunctie. Sommige 
verzoeken zijn veel complexer en horen 
niet thuis bij de laagdrempelige vragen 
voor deze burencentrale. 
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en producten voor de huidige profes
sionals en voor toekomstige professi
onals (via de bacheloropleiding Social 
Work, uitstroomprofiel Jeugd). Er be
staan binnen de programmalijn diver
se samenwerkingsverbanden, waaron
der het Expertisecentrum Jeugdzorg 
Twente (EJT) en de Academische Werk
plaats Jeugd in Twente (AWJT). 

Verschillende inhoudelijke onderwer
pen komen binnen het onderzoek aan 
de orde, zoals complexe scheidingen, 
seksualiteit in de residentiële jeugd
hulp en kinderen in armoede. Bij de 
onderwerpen keren steeds twee nauw 
met elkaar samenhangende thema’s 
terug: effectiviteit van jeugdhulp en 
methodisch handelen. 

Effectiviteit van jeugdhulp
De noodzaak van de professionalise
ring van de jeugdsector (en breder 
van het sociale domein) heeft voor 
een groot deel te maken met het ge
brek aan inzicht in de effectiviteit van 
interventies. Meer en meer wordt nu 
de noodzaak gevoeld om te laten zien 
dat het werk dat wordt gedaan, ertoe 
doet. Vragen van jeugdhulporganisa
ties gaan steeds vaker over effecten 
van hun ondersteuning en er worden 
allerlei initiatieven ontplooid om in
zicht te krijgen in het effect van jeugd
hulp (zoals SEJN: Samenwerkingsver
band Effectieve Jeugdzorg Nederland). 
Er zijn organisaties die hebben be
sloten om alleen nog te werken met 
evidence based interventies. Tenslotte 
is ook aan beschikbare subsidiepro
gramma’s terug te zien dat effectivi
teit een belangrijk thema is.

In de onderzoekslijn Jeugd willen we 
bijdragen aan inzicht in de werkzaam
heid van interventies in het jeugddo
mein. Het doen van effectonderzoek 
met het design van een zuiver expe
riment (of Randomized Control Trial) 
brengt in de praktijk echter de nodige 
uitdagingen met zich mee. Ons onder
zoek rond complexe echtscheidingen 
illustreert dit.

Complexe 
echtscheidingssituaties
In Nederland krijgen ongeveer 70.000 
kinderen jaarlijks te maken met een 
scheiding van hun ouders (Anthonijsz, 
Spruijt, & Zwikker, 2015). Er wordt ge
schat dat ongeveer een derde van deze 
scheidingen uitdraait op een com
plexe scheiding. De conflicten tussen 
de ouders bevinden zich in de vecht
fase (Glas, 2000). De ouders verliezen 
de belangen van de andere ouder en 
van de betrokken kinderen uit het oog 
(Dullaert, 2014), met veel negatieve 
gevolgen voor de kinderen. Er is al uit
voerig onderzoek naar dit onderwerp 
gedaan en alle studies laten zien dat 
kinderen later allerlei negatieve gevol
gen van een vechtscheiding ervaren 
(Amato, 2010). De kennis over wat 
werkt om een complexe scheidingssi
tuatie te normaliseren, is echter nog 
beperkt.

In Twente bestaat sinds 2013 het pro
ject BRAM, dat rechters inzet als laatste 
mogelijkheid voor ouders om in geza
menlijkheid tot goede afspraken te ko
men rond de zorg voor hun kind(eren). 
Getrainde social workers (van Wijkracht 
Hengelo, MWNWT Almelo en de wijk
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teams Enschede) spelen hierbij een 
belangrijke rol. In duo’s begeleiden zij 
ouders kortdurend en volgens bepaal
de uitgangspunten, zoals de belangen 
van het kind, meervoudige partijdig
heid en systemisch werken. Ook de 
Raad voor de Kinderbescherming, als 
vertegenwoordiger van het kind, is een 
belangrijke speler bij BRAM.

De komende twee jaar gaan we met 
een onderzoeksubsidie van ZonMw 
de resultaten van BRAM onderzoeken. 
Wat levert het project op voor ouders 
en kinderen? Wat zijn de werkende 
elementen en waar is nog verbetering 
mogelijk? De uitkomsten moeten een 
bijdrage leveren aan het verbeteren 
van de opgroeisituatie voor kinderen 
van wie de ouders in een vechtschei
ding zitten. 

Het onderzoek biedt het lectoraat de 
kans om ‘praktijkvriendelijke’ manie
ren te vinden voor onderzoek naar ef
fecten. In de wetenschap is het zuivere 
experiment de enige manier om effec
tiviteit aan te tonen. Een van de voor
waarden is de aanwezigheid van een 
experimentele en een controlegroep. 
Een andere voorwaarde is willekeurige 
toewijzing aan de groepen. De eerste 
voorwaarde is in dit geval goed voor 
te stellen: de ene groep krijgt BRAM, 
de andere groep niet. Bij de tweede 
voorwaarde stuiten we op ethische 
problemen: het lot bepaalt wie wél en 
wie niet aan de interventie meedoet. 
Het zou betekenen dat een rechter wil
lekeurig ouders naar BRAM doorver
wijst. Dit zal in de praktijk dus niet ge
beuren. We willen dit oplossen door te 

zoeken naar een bestaande controle
groep: een vergelijkbare groep ouders 
in een regio waar BRAM niet bestaat. 
De werkwijze heeft echter gevolgen 
voor uitspraken die we kunnen doen 
over causale verbanden tussen de in
gezette interventie en het welzijn van 
betrokken kinderen en ouders. 

In het EJT werken we samen met 
Ambiq, Jarabee en Intermetzo aan 
onderzoek rond actuele praktijk-
vragen. Thema’s die centraal staan 
zijn: Legitimeren van handelen 
en Seksualiteit in de residentiële 
jeugdzorg. Ook doen we er onder-
zoek naar de effectiviteit van FACT 
Jeugd Twente.

Binnen de AWJT werken we (GGD 
Twente, Universiteit Twente, 14 
Twentse gemeenten en Saxion) aan 
een interventie voor het ondersteu-
nen van kinderen die in armoede 
opgroeien. Het doel van de werk-
plaats is om de negatieve relatie 
tussen armoede en gezondheid te 
verminderen.

Methodisch handelen
Het tweede thema richt zich op het 
methodisch handelen van professio
nals. De samenhang met effectiviteit 
is dat methodisch werken betere re
sultaten oplevert, al is nog niet duide
lijk wat de bijdrage is van algemeen 
werkzame en methodespecifieke fac
toren (Van Yperen et al., 2010). Voor 
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onderzoek naar effectiviteit is het al
lereerst nodig dat een methode is ge
documenteerd, onderbouwd en dat de 
methode programmagetrouw wordt 
uitgevoerd (zie hier ook de treden van 
de effectenladder (Van Yperen & Veer
man, 2008)).

Het lectoraat Social Work werkt in dit 
kader mee aan onderzoek naar de pro
grammagetrouwe uitvoering van de 
IAGmethodiek (Intensieve Ambulante 
Gezinshulp). De methodiek is in de 
databank effectieve jeugdinterventies 
opgenomen als ‘goed onderbouwd’. 
De ambitie is om de methodiek te ver
sterken en daarmee een trede hoger 
op de effectenladder te krijgen. Pro
grammagetrouwe uitvoering is hierbij 
een aandachtspunt. In het onderzoek 
hebben we de kernelementen van IAG 
gevat in een vragenlijst, die IAGhulp
verleners invullen met in gedachten 
een gezin in de eindfase van de hulp
verlening. Door de data te analyseren 
kunnen we iets zeggen over de mate 
waarin IAG in de praktijk wordt uitge
voerd zoals bedoeld. We kunnen pro
fessionals ondersteunen om elemen
ten die zelden worden toegepast, wél 
toe te passen. Anderzijds kunnen we 
met de data discussiëren over of deze 
elementen wel deel moeten uitmaken 
van de methodiek. We kunnen zo, in 
samenspraak met de praktijk, bijdra
gen aan de doorontwikkeling van de 
methodiek IAG.

Een kijkje in  
andermans keuken

Onderzoek naar de effectiviteit 
van een zorgprogramma voor 
mensen met een beperking

Bijdrage dr. Marjon Rouwette

Eén van de wezenlijke verschillen tus
sen praktijkgericht onderzoek en we
tenschappelijk onderzoek is de wissel
werking met de praktijk. Het leidt tot 
aanbevelingen en daarmee hopelijk 
tot verbeteringen voor professionals 
en cliënten. Als onderzoeker is het de 
uitdaging om binnen de dynamische 
praktijk en de aanwezige randvoor
waarden een methodologisch zo sterk 
mogelijk onderzoek uit te voeren. 

Het praktijkgerichte onderzoek biedt 
je als onderzoeker de kans om een 
kijkje nemen in andermans keuken. 
Het soms wat ‘droge’ onderzoek krijgt 
daardoor een heel andere smaak. Het 
wordt belangrijker. Het wordt bete
kenisvoller. Het is een verrijking om 
op die manier kennis te maken met 
verschillende organisaties in zorg en 
welzijn. Hoe gaan mensen daar met 
elkaar om? Hoe gaat men om met de 
mensen voor wie zij ‘zorgen’? Welke 
uitdagingen spelen daar? 

De dynamiek van de praktijk heeft 
ook gevolgen voor het onderzoek. Het 
betekent dat je soms je eisen aan het 
onderzoek moet bijstellen, omdat de 
praktijk zijn eigen ‘regels’ heeft die 
niet altijd matchen met het doen van 
onderzoek. Je zult dus soms het ide



aalbeeld van het ‘perfecte’ onderzoek 
moeten loslaten en je meer moeten fo
cussen op de organisatie en de men
sen voor wie je het eigenlijk doet. 

Het lectoraat Social Work krijgt vanuit 
het werkveld veel vragen. Eén daar
van is afkomstig van Zozijn uit Wilp, 
een organisatie gericht op de begelei
ding van en ondersteuning van men
sen met een beperking. Zozijn wil de 
mensen zoveel mogelijk laten deel
nemen aan de samenleving en hun 
ontwikkeling stimuleren (Vriesema, 
2016). Dit gebeurt onder andere door 
intramurale zorg en ondersteuning 
aan ongeveer duizend cliënten. Ruim 
driehonderd van hen wonen in een be
schermde leefomgeving op landgoed 
De Lathmer in Wilp, waar verschillen
de voorzieningen aanwezig zijn zoals 
woningen, dagcentra, een school, een 
zwembad, een kinderboerderij en een 
kasteel. Er is zelfs een camping.

Niets willen, schreeuwen, zichzelf 
slaan, constant heen en weer lopen, 
bijten: het zijn voorbeelden waar pro
fessionals in de zorg voor mensen met 
een verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking regelmatig mee te maken 
hebben. Hoe de professional met deze 
situaties omgaat, wordt voornamelijk 
ingegeven door vaak jarenlange erva
ring met de doelgroep. Om professio
nals te ondersteunen bij lastige zorg
vragen, handelingsverlegenheid en 
vastgelopen situaties heeft Zozijn een 
speciaal zorgprogramma ontwikkeld. 
Het richt zich op cliënten met een in
tensieve ondersteuningsvraag (sterk 
gedragsgestoord, ernstig verstande

lijk beperkt/gehandicapt). Daarnaast 
is er een zorgprogramma voor cliënten 
met een intensieve zorgvraag (ernstig 
meervoudige beperkingen of meer
voudig complex gehandicapt), waar
bij de nadruk ligt op het proberen te 
begrijpen van de cliënt. Professionals 
wordt door middel van deze zorgpro
gramma’s een methodiek aangereikt 
die hen houvast en inspiratie moet 
geven en de handelingsverlegenheid 
moet verminderen. Het werken met 
een zorgprogramma geeft enige ze
kerheid: zo doen we het met z’n al
len en dit zijn de kaders waarbinnen 
we werken. Het uiteindelijke doel 
van de methodieken is het vergro
ten van de kwaliteit van leven van de 
cliënten. Zozijn heeft aan het lectoraat 
Social Work gevraagd de effectiviteit 
van deze zorgprogramma’s te onder
zoeken. Wordt de kwaliteit van leven 
van cliënten daadwerkelijk vergroot 
door het zorgprogramma? 

De grote uitdaging van het onderzoek 
is hoe je de kwaliteit van leven meet 
bij mensen met (soms zeer ernstige) 
verstandelijke en lichamelijk beper
kingen. Blijheid, verdriet, boosheid, 
teleurstelling, stress: het is voor de 
buitenwereld soms moeilijk zichtbaar 
om welke emotie het gaat. Betekent 
een lach dat iemand blij is, of is het 
een teken van ongemak? Klapt iemand 
in zijn handen omdat hij enthousiast is 
of om iets duidelijk te maken? Hierin 
ligt een belangrijke rol voor de profes
sionals: omdat zij dichtbij de mensen 
staan, zijn zij in staat details op te 
vangen waardoor ze kunnen inschat
ten hoe het met de cliënt gaat. De on
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dersteuners van de cliënten spelen dus 
een belangrijke rol in dit onderzoek. 
Op verschillende momenten wordt hen 
gevraagd de kwaliteit van leven van 
de cliënten te beoordelen: vóór imple
mentatie van de zorgprogramma’s en 
op een aantal momenten tijdens het 
gebruik van de programma’s. 

Maar we kijken niet alleen naar de  
cliënt. Ook de professional zelf speelt 
een centrale rol in het onderzoek. Het 
werken met een nieuw zorgprogram
ma is natuurlijk ook voor hen een 
uitdaging. Hoe ervaren zij dat? Zijn 
zij inderdaad minder handelingsver
legen? Biedt het zorgprogramma de 
gewenste handvatten? Vragen die heel 
relevant zijn om een succesvolle im
plementatie te realiseren. 

Eén belangrijke doelgroep mag na
tuurlijk niet ontbreken: de verwanten. 
We zijn in gesprek gegaan met ver
wanten van mensen die bij Zozijn ver
blijven, om te horen hoe zij de huidige 
zorgverlening ervaren. Ze bleken zeer 
bereid om hierover mee te denken. We 
hebben de ervaringen van meer dan 
dertig mensen opgetekend. Vaders, 
moeders, broers, zussen, neven en 
nichten: we hebben iedereen gespro
ken. Als onderzoeker ben je blij met 
zo’n prachtig resultaat, maar ook als 
persoon raak je onder de indruk van de 
verhalen en de openheid van de men
sen. Vooral van hun bereidheid om al
les te doen om ervoor te zorgen dat 
het goed gaat met hun naaste. Er was 
(opbouwende) kritiek over de huidige 
zorgverlening, maar vooral bleken de 
verwanten de toewijding van de pro

fessionals als heel positief te ervaren. 
Zorg en ondersteuning verlenen aan 
mensen met een beperking zit echt in 
het ‘bloed’ van veel professionals. En 
dit bleken de verwanten te voelen en 
te waarderen. We blijven met hen in 
gesprek gaan om te kijken hoe zij de 
zorg ervaren als er wordt gewerkt met 
de nieuwe zorgprogramma’s.

Het uitvoeren van een effectiviteits
onderzoek kost tijd. Het gaat immers 
om verschillende metingen op ver
schillende momenten bij verschillende 
doelgroepen. Het lectoraat heeft tot 
en met 2019 de tijd om het effectivi
teitsonderzoek op te zetten en uit te 
voeren. Dit doen we, vanzelfsprekend 
en zoals goed onderzoek betaamt, on
afhankelijk. Maar ook onderzoekers 
zijn mensen. Daarom hoop ik dat we 
aan het einde van de rit kunnen vast
stellen dat de zorgprogramma’s echt 
effectief zijn en dat de kwaliteit van le
ven van de cliënten, al is het maar een 
beetje, is vergroot.

Daarom is geen reden2

Bijdrage dr. Annemarijn Walberg

Van de wetenschap wordt weleens ge
zegd dat het erom gaat ‘te staan op 
de schouders van reuzen’ (naar Isaac 
Newton2). Met andere woorden: het 
opbouwen van kennis is mogelijk door 

2  Deze quote komt uit een brief die Isaac New-

ton op 5 februari 1676 aan Robert Hooke 

schreef. De brief is opgenomen in het boek 

van Jean-Pierre Maury (1992).
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voort te borduren op wat anderen al 
hebben uitgevonden. In dat kader 
denk ik dat we nog wat kunnen leren 
van bijzonder kleine reuzen. Van peu
ters. Peuters zijn namelijk meesters in 
het stellen van waaromvragen. Waar
om valt er regen uit de lucht? Waarom 
heeft opa geen haar? En in de regel ne
men ze geen genoegen met een snel 
gegeven antwoord. ‘Daarom’ is name
lijk geen reden.

Binnen het lectoraat Social Work wer
ken we aan het beantwoorden van vra
gen vanuit (en samen met) de praktijk. 
Niet zelden kloppen instellingen aan 
met de vraag of hun beleid, projecten 
of interventies ‘werken’. Hieruit blijkt 
de wens om datgene te doen wat ef
fectief is. De vraag van de instellin
gen is een begrijpelijke, aangezien ze 
meer en meer worden gedwongen hun 
eigen handelen te legitimeren. Toch is 
het antwoord daarop niet zomaar te 
geven. Ook is het niet altijd de meest 
zinvolle vraag gezien het doel dat de 
instellingen ermee hebben. Ik zie het 
als een verantwoordelijkheid van het 
lectoraat om praktijkinstellingen niet 
alleen te helpen bij het beantwoorden 
van hun vragen, maar ook bij het for
muleren van vragen. De antwoorden 
kunnen daardoor een zinvolle bijdra
ge leveren aan de praktijk. En dus zou
den wij in sommige gevallen het voor
beeld van veel peuters moeten volgen 
door vaker de waaromvraag te stellen.

De vraag ‘wat werkt’ is in het geval van 
veel sociale interventies niet te beant
woorden. Er moet namelijk een onbe
twistbare causale relatie worden aan

getoond tussen een interventie en het 
doel ervan (Crawford, 1998), en dat 
kan uitsluitend met een experimentele 
onderzoeksopzet. Bij toepassing van 
sociale interventies kan echter zelden 
of nooit aan de vereisten van zo’n ex
perimentele onderzoeksopzet worden 
voldaan3 (zie ter illustratie Sherman, 
Farrington, Welsh & MacKenzie, 2006;
Noije & Wittebrood, 2008). In de so
ciale realiteit worden vaak meerdere 
initiatieven voor eenzelfde doelgroep 
ontplooid. Het is daardoor vrijwel 
onmogelijk om uit te maken welke 
effecten aan welke inspanningen te 
danken zijn. Dat wordt nog eens ver
sterkt door het feit dat de interventie 
in de praktijk aan verandering onder
hevig kan zijn: interventies worden op 
de werkvloer vaak door verschillende 
personen op verschillende wijzen uit
gevoerd of worden – door voortschrij
dend inzicht – in de loop van het ex
periment aangepast. En zelfs als een 
experimenteel onderzoek zuiver zou 
worden uitgevoerd, dan is er welis
waar inzicht verkregen in de vraag of 
een interventie werkt, maar blijft het 
een kwestie van gissen waarom dat 
zo is. Wát is het in een interventie 
dat de gevonden uitkomsten veroor
zaakt? En hoe – via welke processen 
– gebeurt dit? (Pawson & Klein Haar
huis, 2005). Juist het antwoord op dit 
soort vragen is nodig om te kunnen 
bepalen of het inzetten van dezelfde 
interventie nuttig lijkt in een andere 
dan de onderzochte situatie en om 
de werkzaamheid ervan (nog verder) 
te kunnen versterken. Kortom: wil je 
als instelling of organisatie graag in
zicht krijgen in de werkzaamheid van 



53

je interventies en beleid en wil je daar
van leren, dan is het aan te bevelen 
om verder te kijken dan alleen naar de 
‘wat werkt’vraag. 

Gelukkig bestaat er een manier van 
evalueren die zicht geeft op de black 
box tussen interventie en effect. Het 
gaat om de zogenoemde ‘realistische’ 
benadering (Pawson & Tilley, 1997; Ne
len, 2006; Leeuw, 2003; Leeuw, 2008). 
Het doel ervan is een zo nauwkeurig 
mogelijk antwoord te krijgen op de 
vraag waarom en onder welke omstan
digheden interventies kunnen werken. 

‘Een realistische evaluatie houdt in dat 
op basis van theorie een hypothese 
over de werkzaamheid van de inter
ventie wordt ontwikkeld, die op basis 
van empirisch onderzoek verder wordt 
aangescherpt. De hypothese geeft aan 
op welke wijze een interventie invloed 
kan uitoefenen op de sociale context, 
hoe daarin een (niet direct observeer
baar) mechanisme wordt geactiveerd 
en welke (beoogde) uitkomsten die in
terventie daardoor kan hebben.’ (Ver
wer, 2013) 

Een realistische evaluatie levert kort
om een wetenschappelijk onderbouw
de voorspelling op over de effecten 
van een interventie. Daarmee is de 
methode vooral geschikt om ‘ex ante’ 
te gebruiken – als input voor het be
sluitvormingsproces, maar ook als 
middel om een vinger aan de pols te 
houden tijdens de uitvoering van de 
interventie. Als namelijk duidelijk is 
welke sociale mechanismen de inter
ventie (theoretisch gezien) in gang zou 

moeten zetten, is het mogelijk om met 
empirisch onderzoek te monitoren of 
dergelijke mechanismen ook werkelijk 
op gang komen – als indicatie voor de 
werkzaamheid van de interventie.
 
Deze manier van evalueren is nog 
geen gemeengoed, zoals de ‘wat 
werkt’benadering dat wél grotendeels 
is. Het vergt enige moed om volgens 
de realistische methode te werken, 
want vanuit politiekbestuurlijke hoek 
blijft de vraag om harde cijfers waar
schijnlijk onverminderd klinken. Ik 
zie het daarom als een uitdaging voor 
het lectoraat Social Work en het werk
veld om gezamenlijk de geesten rijp 
te maken voor een bredere visie op 
hoe beleid en onderliggende interven
ties geëvalueerd kunnen (of moeten) 
worden. Met als uiteindelijke doel dat 
professionals op de werkvloer inzicht 
krijgen in hoe hun handelen bijdraagt 
aan het beoogde doel en zij zodoende 
in staat zijn hun eigen handelen beter 
te richten en effectiever te maken.

3  Bij experimenteel onderzoek is zowel een 
nul- als een een-meting nodig, evenals een 
controlegroep en randomisatie (het wille-
keurig toewijzen van personen aan de on-
derzoeks- of controlegroep) . Een nulmeting 
is in veel gevallen niet meer mogelijk, om-
dat praktijkinstellingen hun interventie of 
beleid al uitvoeren op het moment dat zij de 
wens formuleren om de effecten ervan vast 
te stellen. Een controlegroep en randomisa-
tie zijn lang niet altijd wenselijk vanwege 
ethische overwegingen. Het vormen van een 
controlegroep is soms ook simpelweg niet 
mogelijk, omdat een groep deelnemers die 
goed vergelijkbaar is (qua achtergrondken-
merken) met de onderzoeksgroep, moeilijk 
te vinden is.
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