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A profession which did not know its own history, which was indifferent to

the memory of the men and women responsible for its making, would still be

a shambling and formless thing.

Richmond, in Agnew, From Charity to Social Work

The integration of casework, the best of the past with the best o0f the

present, is the hope of the future.

Gordon Hamilton in Meier, A History of the New York School of Social Work
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Voorwoord

Mary Richmond, de grondlegster van het Amerikaanse social casework, be-

gint het voorwoord van Social Diagnosis, haar magnum opus, met de volgende

zinnen: ‘Vijftien jaar geleden begon ik met het maken van aantekeningen,

het verzamelen van praktijkvoorbeelden en zelfs met de schets voor enkele

hoofdstukken voor een boek over social work in gezinnen. Met dit boek

hoopte ik aan de jonge mensen die met het werk in de Charity Organizations

begonnen iets door te geven van de aanpak die de senior medewerkers nuttig

hadden gevonden.’

Met dit lichtend voorbeeld voor ogen ben ik zeven jaar geleden begonnen

met het maken van aantekeningen over het maatschappelijk werkmodel dat

ik in praktijk en opleiding heb leren waarderen: het taakgerichte casework.

Taakgerichte hulpverlening (afgekort TGH) is voortgekomen uit het maat-

schappelijk werk en ontwikkeld door maatschappelijk werkers die uitgingen

van het adagium dat hulpverlening bovenal een samenwerkingsproject is

tussen hulpverlener en cliënt. Werkers zetten daarbij in op het activeren van

cliënten.

Tot nu toe zijn de theorieën die aan TGH ten grondslag liggen en het vele

praktijkonderzoek dat de ontwikkeling van het model begeleidde onderbe-

licht gebleven.

Dat geldt ook voor het feit dat TGH wortelt in eraan voorafgaande social

caseworkmodellen. Die wortels reiken tot aan het werk van pioniers als Mary

Richmond en Gordon Hamilton. Ingegaan wordt op wat het kenmerkende

en werkzame is in de traditie van het maatschappelijk werk en hoe TGH

aansluit op motieven van eerdere meer of minder uitgewerkte maatschap-

pelijk werk modellen, zowel in de Verenigde Staten als in Nederland.

Hiermee is het onderzoeksgebied van deze dissertatie gegeven: de voorge-

schiedenis en de ontwikkeling van het taakgerichte model in het maat-

schappelijk werk. Steeds focus ik daarbij op de interventies van maatschap-

pelijk werkers en op de noodzaak deze interventies te onderbouwen en

verder te ontwikkelen door middel van praktijkgericht onderzoek.
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Geert van der Laan, mijn promotor, stimuleerde mij om over TGH een

proefschrift te schrijven. Nel Jagt, mijn levens- en samenwerkingspartner,

screende het manuscript in de laatste fase. Dit resulteerde in versterking van

de samenhang, aanscherping van conclusies en verbetering van structuur en

leesbaarheid.

Teteringen, januari 2008

Lou Jagt
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j1 Themakeuze, verantwoording en opzet

Inleiding

Dit hoofdstuk begint met een verantwoording van het waarom van dit

proefschrift. Beschreven wordt welke overwegingen en ervaringen hebben

geleid tot de keuze om een onderzoek in te stellen naar de bronnen en de

ontwikkeling van het taakgerichte model in het maatschappelijk werk, ofwel

het taakgericht casework. Omdat de ontstaansgeschiedenis met tal van ve-

zels verbonden is met ontwikkelingen in de armenzorg en met eerdere

caseworkmodellen, wordt daarmee gestart. Onderwerp van het proefschrift

is dus niet alleen het taakgerichte model maar uitdrukkelijk ook de voorge-

schiedenis ervan, zowel in de Verenigde Staten als in Nederland.

Een thema dat van meet af aan een rol speelde in het social casework is de

verbinding met wetenschap, waarbij een centrale vraag is: wat werkt en wat

niet? Met behulp van een onderscheid dat Curtis maakt tussen verschillende

niveaus van wetenschappelijke bewijsvoering, wordt gevolgd hoe de ver-

binding caseworkwetenschap in de loop van de tijd vorm kreeg.

In het proefschrift wordt een antwoord gezocht op vijf onderzoeksvragen,

die betrekking hebben op vroege bijdragen aan de ontwikkeling van het

social casework in de Verenigde Staten en in Nederland, op de mate waarin

het social casework uit de VS aansloot bij het Nederlandse maatschappelijk

werk, op oorzaken van negatieve resultaten van evaluatieonderzoeken naar

social casework in de VS omstreeks de jaren zestig en zeventig, op het taak-

gerichte model dat kort daarop zijn karakteristieke vorm kreeg en op de

verhouding tussen evidence-based practice en practice-based evidence daar-

binnen. In de loop van het verhaal worden diverse social caseworkmodellen

die aan het taakgerichte model voorafgingen en het op onderdelen inspi-

reerden, globaal gekarakteriseerd en met elkaar vergeleken. Relevante over-

eenkomsten en verschillen worden in kaart gebracht aan de hand van een uit

vier onderdelen bestaand vergelijkingsschema.

Het tweede deel van dit inleidende hoofdstuk presenteert in vogelvlucht

de lijn van het volledige proefschrift, en vervolgt met een overzicht van de

inhoud van alle twaalf hoofdstukken.
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Over de gebruikte taal het volgende. Waar sprake is van cliënt kan ook ge-

dacht worden aan een cliënt in meervoud ofwel een cliëntsysteem, bijvoor-

beeld een gezin. Als sprake is van een maatschappelijk werker kan het zowel

om een man als om een vrouw gaan, en bij hij en hem moet ook aan zij en

haar gedacht worden. Misschien wel primair, want vooral vrouwen doen

maatschappelijk werk.

Als van ‘de werker’ gesproken wordt, is een maatschappelijk werker be-

doeld en de lezer mag bij een werkmodel denken aan een maatschappelijk

werkmodel.

Verantwoording

Over motieven en de themakeuze

Met steeds vernieuwde uitgaven van het boek Wat is social casework? (van 1950

tot 1977 elf drukken) volgde Marie Kamphuis de ontwikkelingen in het

Amerikaanse social casework en poogde zij deze naar de Nederlandse situatie

te ‘vertalen’. Toen begin jaren tachtig een eind kwam aan haar actieve be-

moeienis werd daar een punt achter gezet. In dit proefschrift wil ik in het

bijzonder voor het taakgericht casework, dat in die tijd juist opkwam, het

door Kamphuis begonnen werk voortzetten en actualiseren.

Mijn motivatie daarvoor ontleen ik aan de ervaringen die ik vanaf de jaren

zestig opdeed als maatschappelijk werker bij respectievelijk een gemeente-

lijke sociale dienst, een instelling voor jeugdzorg, een bureau voor levens- en

gezinsmoeilijkheden en naderhand als docent theorie en methoden maat-

schappelijk werk aan een hogeschool. Het aanbod van theorieën en metho-

den bestond in de jaren zestig en zeventig uit het problem-solving model

van Perlman, het psychoanalytisch georiënteerde diagnostic model van

Hollis, en de non-directieve methode van Rogers. Met name Perlman en

Hollis besteedden in hun werk veel aandacht aan de grondbeginselen van het

casework en de houding van de werker. Maar ze gaven betrekkelijk weinig

uitgewerkte richtlijnen voor het hulpverlenen aan cliënten uit de lagere

sociaaleconomische bevolkingsgroepen, die nu juist het merendeel van het

cliëntenbestand uitmaken. Dit geldt eens temeer voor Rogers, die geen

caseworker was maar een psychotherapeut.

Het in 1977 in Nederland geı̈ntroduceerde taakgericht caseworkmodel van

Reid en Epstein was voor mij een meer dan welkome aanvulling op mijn

maatschappelijk werkuitrusting omdat dit model zulke richtlijnen wél gaf

en zich hierbij baseerde op duidelijke theorieën, empirische onderbouwing

en waardepremissen. Mijn belangstelling voor taakgericht werken in het

maatschappelijk werk is blijven bestaan en resulteerde in het schrijven van

een boek over het model in de Nederlandse situatie (met Nel Jagt) in 1990,

vertalen en bewerken van William Reids Taakgerichte Strategieën (1995), het

schrijven van een aantal artikelen in vaktijdschriften1, het in samenwerking

met Hogeschool Brabant, de beroepsvereniging van maatschappelijk wer-

kers NVMW en uitgever Bohn Stafleu van Loghum organiseren van een
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internationaal congres over het taakgerichte model in Breda (1998)2 en het

(samen met Nel Jagt) houden van een inleiding op een internationaal congres

aan de State University in Albany (VS) in 2005. In 1990 introduceerden wij

voor de Nederlandse situatie de term ‘taakgerichte hulpverlening’, afgekort

TGH.

Verdieping en verbreding van kennis over het taakgerichte model vind ik van

belang omdat het zijn waarde heeft bewezen bij hulpverlening aan een grote

verscheidenheid aan cliënten en cliëntgroepen in de Verenigde Staten van

Noord-Amerika, Engeland, Australië, Israël, Noorwegen, Zuid- Korea en

Nederland. Het model is geschikt om te expliciteren wat maatschappelijk

werkers doen, hoe ze het doen en welke resultaten ze in samenwerking met

hun cliënten beogen en behalen. Over de voorgeschiedenis, de totstandko-

ming en de verdere ontwikkeling van het model is naar mijn mening in

Nederland weinig bekend. Hoewel het veel wordt gebruikt in het veld en in

de opleidingen wordt het niet zelden onderschat en gesimplificeerd. Het zou

bijvoorbeeld niet geschikt zijn voor complexe hulpverleningssituaties, een

aanname die volstrekt niet klopt. Vandaar dat dit proefschrift is bedoeld om

vaak ontbrekende (achtergrond)kennis te verschaffen of aan te vullen.

Taakgerichte hulpverlening is een van de weinige maatschappelijk werk-

modellen die kunnen bogen op een onderzoeksgeschiedenis die zich uit-

strekt over ruim dertig jaar. In haar boek Science and Inquiry in Social Work

Practice expliciteert Orcutt dit als volgt (1990:64): ‘Reid en zijn collega Ep-

stein en anderen ontwikkelden in de jaren zeventig op basis van ontwikke-

lingsonderzoek het taakgerichte model. Zij ontwierpen, analyseerden en

evalueerden strategieën voor het kortdurende taakgerichte model met een

variatie aan cliëntgroeperingen en instellingen. Zowel academici als profes-

sionals in het veld leverden bijdragen aan de uitbreiding en validering van

de grondslagen van het model zoals: probleemoriëntatie, beperkte tijdsduur,

gerichtheid op het activeren van cliënten door middel van gezamenlijk ont-

worpen taken, wederzijdse contractering, gestructureerdheid van de aanpak,

en geschiktheid voor empirische observaties en metingen. Vele onderzoeken

droegen stapsgewijs bij aan de uitbreiding, verfijning en validering van de

grondslagen van het model in verschillende omstandigheden, met verschil-

lende soorten problemen en met een variatie in soorten cliënten en modali-

teiten.’

In Nederland zijn deze onderzoeken en de resultaten ervan voor een be-

langrijk deel onderbelicht gebleven. ‘Alle opwinding over evidence-based

werken ten spijt, leert het gros van de sociale professionals nog steeds niets

of weinig over gedegen manieren om eigen werkwijzen, opvattingen en

ervaringen kritisch tegen het licht te houden. De kloof tussen ‘‘weten’’ en

‘‘kunnen’’ is enorm. Het belang van theoretische kennis voor sociaal werk

kan dan ook niet genoeg worden benadrukt’, stelt Knijn (2005) in een artikel

in het Tijdschrift voor de Sociale Sector. In hetzelfde artikel verwijst zij naar een
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uitspraak van Spierts: ‘Een systematische body of knowledge ontbreekt en een

set van gevalideerde methodieken is niet beschikbaar’.

Een van mijn doelstellingen is aannemelijk te maken dat althans het

taakgerichte caseworkmodel wél over een systematische body of knowledge

beschikt en dat het voor het sociale werk een onderzoeksmatig gevalideerd

model is.

Hoewel het taakgericht casework in 1977 in Nederland is geı̈ntroduceerd en

in totaal vier boeken uit het Engels werden vertaald, zijn vanuit Nederlandse

opleidingen en praktijkinstellingen geen bijdragen geleverd aan de ‘cumu-

lative development’ van het model. In de VS, Engeland, Israël en Australië

gebeurde dat wel. Naar mijn mening is het noodzakelijk deze achterstand op

het gebied van onderzoek in te lopen. Hiervoor zijn meervoudige redenen:

– het maatschappelijk werk wordt in toenemende mate gevraagd rekening

en verantwoording af te leggen over wat het doet, op welke manier en met

welke resultaten;

– in de beeldvorming over maatschappelijk werkers overheerst nog immer

de opvatting dat hun activiteiten zich kenmerken door vaagheid en zwe-

verigheid; het is nodig én mogelijk om te laten zien dat maatschappelijk

werk doelgericht en systematisch verricht kan worden;

– als Nederlandse maatschappelijk werkers op gelijkwaardig niveau willen

communiceren met buitenlandse collega’s uit landen met een onderzoeks-

traditie, is het wenselijk dat ook in ons land bijdragen worden geleverd

aan onderzoek en ontwikkeling en dat hierover internationaal gepubli-

ceerd wordt.

Het taakgerichte model is door maatschappelijk werkonderzoekers in sa-

menwerking met maatschappelijk werkers ontwikkeld en biedt voldoende

handvatten voor verder praktijkonderzoek.

Zoals gezegd ben ik in de jaren zeventig ‘gewonnen’ voor het taakgericht

hulpverleningsmodel.

Tegelijkertijd wil ik voorkómen wat Karl Popper (1963:34) signaleerde bij

vrienden en collega’s die enthousiast de psychoanalytische theorieën om-

armden. Voordat hij wetenschapsfilosoof werd, was Popper social worker in

de Child Guidance Clinics van Alfred Adler in Wenen. Hij zag met bezorgd-

heid de gevolgen van deze omarming bij zijn collega’s: ‘Once their eyes were

opened, they saw confirming instances everywhere: the world was full of

verifications of the theory. Whatever happened always confirmed it’.

Ook William Reid (1995:30) laat een waarschuwend geluid horen als hij

aangeeft dat de empirische praktijk in het maatschappelijk werk primair

uitgaat van theorieën en interventies die op onderzoek zijn gebaseerd, maar

dat tegelijkertijd continu een kritische houding ten opzichte van alle theo-

rieën en ‘bewezen interventies’ moet worden aangenomen. Hij voegt hieraan

toe dat een model nooit als een blauwdruk kan worden gebruikt, maar dat

het een flexibel stuk gereedschap dient te zijn dat de werker gebruikt in

combinatie met andere hulpmiddelen. Inventiviteit en creativiteit op basis
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van ervaringskennis zijn noodzakelijke hulpmiddelen om wegen te vinden

als het model onvoldoende aansluit bij wat de situatie vraagt. Richtsnoer

voor de ontwikkeling van de empirische praktijk is het streven naar een

optimaal evenwicht tussen de eisen die aan wetenschappelijk gefundeerde

interventies worden gesteld en de eisen die voortkomen uit unieke vragen in

de maatschappelijk werkpraktijk. Het taakgerichte model biedt volgens

Reid hiervoor een goed bruikbare structuur.

Hierover gaat dit proefschrift. Het is gebaseerd op literatuuronderzoek en

geı̈nspireerd door praktijkervaringen van mijzelf en anderen.

Over de voorgeschiedenis van het taakgerichte model

Het taakgerichte model heeft een voorgeschiedenis. Het is voortgekomen uit

het social casework dat zich vanaf het begin van de twintigste eeuw in de VS

ontwikkelde en waaraan pioniers zoals Mary Richmond, Gordon Hamilton,

Florence Hollis, Virginia Robinson, Jessie Taft en Helen Perlman hun beste

krachten gaven. Uit hetgeen deze vrouwen in een periode van vijftig jaar aan

kennis en ervaring verzamelden, ontstond – in verschillende gestalten en op

basis van uiteenlopende theorieën – het social casework dat de Nederlandse

‘Amerikagangers’ vanaf 1947 inspireerde en waarmee zij stap voor stap, zij

het niet zonder tegenspel, mede richting gaven aan verdere professionalise-

ring van het Nederlandse maatschappelijk werk.

De voorgeschiedenis in de VS in het eerste deel van de 20e eeuw verdeel ik in

twee perioden, 1898-1925 en 1925-1947. In de periode 1898-1925 is het Mary

Richmond die de basis legt voor het social work als beroep. In de periode

1925-1947 (de tijdsafbakening is gekozen omdat vanaf 1947 het social case-

work in Nederland wordt geı̈ntroduceerd) krijgt de freudiaanse psychoana-

lyse veel invloed in de dominante caseworkstroming, die van de zogenaamde

diagnostic school. In deze periode komt onder invloed van de psychologie

van Rank een tweede stroming op, die wordt aangeduid als de functional

school. Dat deze twee stromingen of ‘schools’ elkaar heftig bekritiseerden en

uiteindelijk als twee onverzoenlijke kampen tegenover elkaar kwamen te

staan, werd door Kamphuis (1986:92) wel opgemerkt, maar het bleef in de

publicaties van de Amerikagangers vrijwel ongenoemd. In grote lijnen

kwam de wederzijdse kritiek er op neer dat de diagnostic school de functio-

nal school verweet te werken zonder een diagnose en dat de functional

school de diagnostic school verweet zich sterk te laten bepalen door het

verleden zonder oog te hebben voor de toekomst. In feite kwamen deze

verschillen voort uit te eenzijdige verbindingen van de diagnostic school met

de freudiaanse psychologie en van de functional school met de rankiaanse

psychologie.

In de jaren zestig en zeventig werd de uitvoeringspraktijk van het social

casework onderwerp van evaluatieonderzoeken. Deze onderzoeken gaven

overwegend teleurstellende resultaten te zien, met de zogenaamde ‘effec-

tiveness crisis’ als gevolg. Deze crisis haalde de landelijke pers in de VS; in de

New York Herald Tribune van 4 oktober 1964 verscheen een artikel met de titel
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‘Casework Fails The Test’. Bij deze crisis wil ik uitvoerig stilstaan omdat

deze een eind maakte aan vijftig jaar dominantie van de psychodynamische

stroming (c.q. de diagnostic school) en onder meer de grond rijp maakte voor

het taakgerichte model.

Daarbij vind ik het van belang om de waardevolle aspecten van het vroege

social casework, zoals dat door de pioniers tot stand is gebracht, te benoemen

en aan te geven welke verbindingen er zijn met het latere taakgerichte

model. Tegelijkertijd zal ik stilstaan bij de tekortkomingen van het social

casework zoals die uit de onderzoeken naar voren kwamen. Ik laat hierbij

een aantal critici aan het woord die zich volop hebben gemengd in het debat

over aard en oorzaken van de effectiviteitscrisis.

Ik schenk ook aandacht aan de waardevolle bijdragen die in Nederland zijn

geleverd aan de methodiekontwikkeling voor het maatschappelijk werk3

door M. Muller-Lulofs en J.H. Adriani in de periode 1900-1940. Na de

Tweede Wereldoorlog raakten hun bijdragen min of meer in het vergeet-

boek, terwijl zij wel degelijk uitgangspunten kozen en thema’s aanroerden

die nieuw waren en waarvan verschillende later in het Amerikaanse casework

terugkwamen. Maar het naoorlogse Nederlandse maatschappelijk werk ori-

ënteerde zich hoofdzakelijk op het Amerikaanse social casework. Om die

reden, en omdat de vakliteratuur in de VS en die in Nederland in de periode

1947-1977 voor een groot deel samenvalt, bespreek ik voor die periode de

ontwikkelingen aan beide zijden van de oceaan voor een deel in combinatie,

hoewel ik bij de introductie van het social casework in Nederland (1947-1955)

apart stilsta. Het einde van de periode 1947-1977 valt samen met de intro-

ductie van het taakgericht casework in Nederland.

De effectiviteitscrisis en het daarover gevoerde debat drong nauwelijks tot

Nederland door. Aan de ene kant is dat vreemd omdat men hier vanaf 1947

het social casework min of meer had geadopteerd als zijnde de ‘state of the

art’ voor het maatschappelijk werk; aan de andere kant is het begrijpelijk

omdat het social casework in Nederland in de jaren zestig en zeventig onder

zwaar ideologisch vuur kwam te liggen en in diverse kringen laatdunkend

gekarakteriseerd werd als maatschappijbevestigend en aanpassend.

In het voorwoord van de elfde druk van Wat is social casework? schrijft

Kamphuis: ‘Het casework is dood verklaard en waarom zou men proberen

deze dode weer tot leven te wekken?’ Kamphuis zal zeker van de effectivi-

teitscrisis geweten hebben, maar zij voelde zich hoogstwaarschijnlijk niet

geroepen om de critici van het casework nog meer wapens in handen te

spelen.

De crisis ‘daar’ was echter van een andere aard dan de crisis ‘hier’. In de VS

kwam het casework onder vuur te liggen als gevolg van wetenschappelijk

onderzoek, in Nederland gebeurde dat op basis van politieke en ideologische

overtuigingen van meer moralistische aard. ‘We leven ondanks de deconfes-

sionalisering blijkbaar toch nog voluit in Ter Braaks domineesland,’ ver-

zucht Kamphuis in haar afscheidsrede als directrice van de Academie voor

Sociale en Culturele Arbeid in Groningen (1970).
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De voorgeschiedenis van het taakgerichte model eindigt met de beschrijving

van het door Reid en Shyne uitgevoerde vierjarig onderzoek naar de effecten

van kortdurende en langerdurende hulpverlening dat zij in 1969 publiceer-

den onder de titel ‘Brief and Extended Casework’.

Over de ontwikkeling van het taakgerichte model

Het proefschrift vervolgt met een beschrijving van de manier waarop het

taakgerichte model zich vanaf 1972 tot 2007 ontwikkelde in de VS, in Ne-

derland en in Engeland.

In de drie boeken die in de periode 1977-1982 over het taakgerichte model

verschenen (Reid & Epstein, 1977; Reid & Epstein, 1980; Reid, 1982) werden

niet alleen richtlijnen voor de praktijk beschreven, maar werd ook duidelijk

gemaakt hoe van meet af aan bij het ontwikkelen ervan pogingen werden

ondernomen om tekortkomingen van vroegere modellen te vermijden en de

aanpak toegankelijk te maken voor onderzoek. In de VS maar ook in andere

landen waar het taakgerichte model werd gepraktiseerd, vond al vanaf de

introductie van het taakgerichte model in 1972 een groot aantal onderzoeken

plaats waaronder zeven met clinical controlled trials. De resultaten ervan

leidden tot uitbreiding, verfijning en validering van de grondslagen van het

model in verschillende omstandigheden, met verschillende soorten proble-

men, en met een variatie in soorten cliënten en modaliteiten.

Evidence-based practice en practice-based evidence zijn hedendaagse vor-

men van het aloude streven om social work en wetenschap met elkaar te

verbinden. In het proefschrift komt de vraag aan de orde wat de relatie is

tussen evidence-based practice, practice-based evidence en het taakgerichte

model.

Over het streven naar een meer uitgesproken wetenschappelijke
onderbouwing

Kirk en Reid (2002:30) staan stil bij de vraag wat het verschil is tussen een

‘gezond verstand’ (common sense) en een ‘scientific’ methode. Zij verwijzen

naar Dewey (1938) die stelde dat wetenschappelijke onderwerpen en proce-

dures zijn voortgekomen uit directe problemen en uit gezond verstand be-

naderingen die verfijnd, uitgebreid, aangevuld of vervangen werden. Zij

gaan ervan uit dat de social work onderzoeks-, onderwijs- en uitvoerend

werkactiviteiten in het begin van de twintigste eeuw gezien kunnen worden

als ‘proto-science’ of ‘advanced common sense’, een onderdeel van een con-

tinuüm naar een meer uitgesproken wetenschappelijke onderbouwing. Voor

social work betekent dit dat geleidelijk, door de aanvulling met bepaalde

conceptuele en methodologische verfijningen, bijvoorbeeld het verzamelen

van baselinegegevens, het gebruikmaken van onderzoeksinstrumenten bij

assessment en resultaatmeting, en het toepassen van op onderzoek geba-

seerde interventies, een meer uitgesproken wetenschappelijke onderbou-

wing is verkregen die zich verder op het door Curtis (1996) geconceptuali-
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seerde continuüm bevindt. Curtis geeft een invulling aan dit continuüm

door de volgende vier niveaus te onderscheiden:

1 voorlopig of suggererend bewijs, zoals anekdotische observaties, single-

case (N=1) verslagen, niet-gecontroleerde of open onderzoeken;

2 veelbelovend of belangwekkend bewijs, gebaseerd op de uitkomsten van

verschillende niet-gecontroleerde onderzoeken met redelijk positieve en

consistente resultaten;

3 waarschijnlijke effectiviteit, gebaseerd op een experimenteel onderzoek of

op verschillende niet-experimentele onderzoeken die positieve resultaten

aan het licht brengen;

4 aangetoonde effectiviteit, gebaseerd op verschillende goed ontworpen,

experimentele en gecontroleerde onderzoeken die aantonen dat de bena-

dering de voorkeur verdient in vergelijking met andere geaccepteerde

benaderingswijzen.

Bij het zoeken van antwoorden op de hierna vermelde onderzoeksvragen ga

ik uit van het continuüm van Curtis.

Onderzoeksvragen en vergelijkingsschema

Onderzoeksvragen

Op grond van de geschetste overwegingen kom ik tot de volgende onder-

zoeksvragen:

A Welke bijdragen zijn in de Verenigde Staten geleverd aan de ontwikke-

ling van methoden van social casework in drie perioden: 1. 1898-1925, 2. 1925-

1947 en 3. 1947-1977?

B Welke bijdragen zijn in Nederland geleverd aan methoden van armen-

zorg/maatschappelijk werk in twee perioden: 1. 1899-1940 en 2. 1947-1977?

C In hoeverre paste het social casework dat de Amerikagangers vanaf 1947

in Nederland introduceerden in de praktijk van het Nederlandse maat-

schappelijk werk?

D Wat valt te leren uit de zogenaamde effectiviteitscrisis in het social

casework, die het gevolg was van teleurstellende evaluatieonderzoeken in de

jaren zestig en zeventig in de VS?

E In hoeverre is het model taakgerichte hulpverlening (TGH) een onder-

zoeksmatig (evidence-based en practice-based) gevalideerd hulpverlenings-

model?

NB Voor onderzoeksvragen A3 en B2 beschouw ik de periode 1947-1977 als

een geheel. In de hoofdstukken 5 en 7 bespreek ik de perioden 1947-1955 en

1955-1977 afzonderlijk.
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Vergelijkingsschema

In het proefschrift sta ik stil bij de praktijkmodellen van Richmond, Ha-

milton en Hollis (diagnostic school), Robinson en Taft (functional school),

Muller-Lulofs en Adriani; Perlman, Reid en Epstein.

Om te verhelderen hoe deze modellen zich tot elkaar verhouden maak ik

gebruik van een schema dat is geı̈nspireerd door Fischer4 (1971), Roberts en

Nee5 (1975), Reid en Epstein6 (1977), Rossi, Freeman en Lipsey7 (1999) en

Gambrill8 (2001).

Het vergelijkingsschema is samengesteld uit de volgende vragen:

1 Welke richtlijnen voor het handelen kent het model?

2 Wat is de theoretische onderbouwing van het model? Hierbij wordt on-

derscheid gemaakt tussen theorieën die verschijnselen verklaren en inter-

ventietheorieën.

3 Wat is de onderzoeksbasis van het model?

4 Wat is de waardenbasis van het model?

Elk (casework)model is te karakteriseren aan de hand van richtlijnen voor

het handelen, die meer of minder direct terug te brengen zijn op de theore-

tische onderbouwing, de empirische grondslag of onderzoeksbasis en de

waardenoriëntatie. Gesproken kan worden van de vier ‘lagen’ of aspecten

van een model, die min of meer zijn doorgecomponeerd. Bij explicitering

van deze vier aspecten worden verschillen en overeenkomsten duidelijk. Het

ligt voor de hand dat dezelfde thema’s (bijvoorbeeld samenwerking met de

cliënt) in alle vier aspecten terugkomen. De dwarsverbindingen kunnen

daarbij meer of minder stevig zijn. Soms is er bijvoorbeeld wel een uitge-

breide ondersteunende theorie, maar nauwelijks een empirische grondslag

of onderzoeksbasis. Modellen variëren in aard en gedetailleerdheid van de

richtlijnen voor het handelen, in de mate waarin sprake is van ondersteu-

nende theorie en in de mate waarin sprake is van een ethische onderbouwing

c.q. geëxpliciteerde waarden.

De kenmerkende aspecten van een hulpverleningsmodel

Zoals gesteld worden hulpverleningsmodellen gekarakteriseerd door de

richtlijnen voor het handelen, de theoretische, onderzoeks- en waardenbasis.

Dit wordt hieronder toegelicht door nader in te gaan op elk van deze vier

lagen of aspecten, met voorbeelden uit diverse hulpverleningsmodellen. Een

en ander zal in de volgende hoofdstukken van dit proefschrift verder inge-

vuld worden, waarbij de vragen van het vergelijkingsschema een onder-

steunende rol krijgen en materiaal leveren voor het beantwoorden van de

onderzoeksvragen.
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Richtlijnen voor het handelen

Richtlijnen voor het handelen hebben in hoofdzaak betrekking op wat de

werker doet en hoe en in welke mate hij cliënten activeert, de werkrelatie met

cliënten, de structurering en de tijdsfactor.

– Werkeractiviteit en het activeren van cliënten

Gedurende lange tijd bestond het handelingspatroon van maatschappelijk

werkers uit het verschaffen van materiële steun en het overreden van cliën-

ten om ander gedrag te vertonen of andere keuzen te maken. Voortrekkers

van het casework werd duidelijk dat deze instrumenten tekortschoten en dat

het nodig was cliënten actief te betrekken bij een andere aanpak van hun

problemen9, maar zij lieten zich niet altijd uit over de vraag hoe dat dan

diende te gebeuren. Het ene hulpverleningsmodel is daarin explicieter dan

het andere. In alle caseworkmodellen wordt op enigerlei wijze gestreefd naar

een werkbaar en dynamisch evenwicht tussen de inbreng van cliënten en de

inbreng van social workers.

– Werkrelatie

Een belangrijk instrument bij het handelen van social workers was en is de

relatie tussen cliënt en werker. ‘Friendly visiting among the poor’ (1899) van

Mary Richmond is wellicht de eerste publicatie waarin bij de relatie cliënt-

werker wordt stilgestaan en wordt aangegeven wat hierbij van de werker wel

en niet verwacht mag worden. Bij Richmond ging het er vooral om zodanige

condities te scheppen dat de cliënt zo open mogelijk zou kunnen en willen

zijn over het waarom van zijn hulpvraag. Bij Rank en zijn navolgers (Rogers,

Robinson, de functional school) wordt de relatie tussen cliënt en werker het

belangrijkste instrument in het hulpverleningsproces dat er vooral op ge-

richt is groeibelemmeringen bij cliënten weg te nemen. De relatie heeft daar

veel minder het karakter van een samenwerkingsrelatie, die het in andere

modellen – in verschillende gradaties – wél heeft. Uiteraard heeft dit grote

implicaties voor de handelwijzen van werkers.

– Structurering

Caseworkmodellen verschillen in de mate van structurering, die varieert van

licht tot sterk. Uit onderzoek van Fischer (1978;137 e.v.) blijkt dat gestructu-

reerde vormen van casework effectiever zijn dan ongestructureerde vormen,

maar er wordt ook wel betoogd dat het ene type probleem een gestructu-

reerder aanpak vraagt dan het andere (bijvoorbeeld budgetterings- versus

zingevingsproblemen). Een globale structuur en (vuist)regels beperken vol-

gens Dewey (1999:80) niet, maar maken een optimale ordening mogelijk

waardoor handelingen daarbinnen hun betekenis krijgen. Hij benut in dit

verband het spel van kinderen als metafoor: tikkertje, wegkruipertje, voet-

bal. Kinderspel verloopt niet lukraak of improviserend, maar het brengt

regels met zich mee en die leiden het handelen. Zonder regels is er geen spel.

Kinderen leren door doen binnen een duidelijk kader.

Structuur wordt ook wel benoemd als planmatigheid, die in alle hulpver-

leningsmodellen – zij het in variabele mate – aanwezig is in de cyclische

opbouw: assessment, stellen van doelen, bepalen hoe die doelen bereikt
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kunnen worden, implementatie, evaluatie. Evaluatie van het verloop voedt

dan weer een nieuwe cyclus.

– Tijdsfactor

De tijdsduur van de hulpverlening is door de jaren heen een belangrijke

factor gebleken. In de bloeitijd van het psychodynamische social casework

(vanaf 1920 tot rond 1970 in de VS) was een langdurige behandeling de norm,

hoewel de ‘great depression’ in de jaren dertig door de enorme toevloed van

cliënten dwong tot kortdurende hulpverleningsvormen (en vaak bleven

cliënten na een paar keer weg, zodat wat langdurig bedoeld werd toch niet

langdurig werd). Kortdurende hulpverlening gold lange tijd als hulpverle-

ning van mindere kwaliteit: het zou symptoombestrijding zijn die de ‘on-

derliggende’ problemen buiten schot liet.

Bewust omgaan met de tijd en anticiperen op het afronden van de hulp-

verlening was kenmerkend voor de functional school, de tegenhanger van

het psychodynamische casework. In de huidige tijd is kortdurende hulpver-

lening min of meer de norm geworden. Soms is heel duidelijk uitgewerkt

wat dat voor het handelen van de werker en voor het contact met de cliënt

betekent; maar dat is niet altijd het geval (soms is de opzet dezelfde als bij

langduriger hulpverlening, ‘maar dan korter’).

Theoretische onderbouwing

De theoretische uitgangspunten van een hulpverleningsmodel geven aan

wat gezien wordt als oorzaak van een probleem en/of wat er dient te ge-

beuren om het op te lossen. Er zijn theorieën die zich vooral richten op de

oorzaken van een probleem, er zijn theorieën die zich richten op wat het

probleem nu in stand houdt, en er zijn theorieën die zich voornamelijk

richten op de oplossing. Soms gaat het om graduele verschillen maar de

verschillen kunnen ook omvangrijk zijn. Hoe dan ook gaat het om complexe

keuzen, omdat er vele (algemene en hulpverlenings)theorieën zijn die zich

bezighouden met menselijk gedrag, de persoon en de wisselwerking tussen

persoon en omgeving.

Fischer (1978:52) maakt onderscheid tussen causale/ontwikkelingstheo-

rieën die antwoord geven op de vraag ‘wat is er aan de hand en waarom doet

zich dit voor?’ en interventietheorieën die antwoord geven op de vraag ‘wat

moet er gebeuren?’. Als het goed is, beschikt een model over deugdelijke en

duidelijke theorieën die de basis vormen van de richtlijnen voor het hande-

len. Maar soms zijn richtlijnen niet (goed) onderbouwd in de theorie en soms

is er wel theorie zonder dat die vertaald is in richtlijnen. Briar en Miller

(1971:180-184) stellen dat werken zonder theorie leidt tot chaos omdat een

maatstaf ontbreekt om vast te stellen welke gegevens belangrijk zijn voor het

formuleren van een doelstelling en om te bepalen of een doelstelling al dan

niet gehaald is.

Theorieën over wat hulpverlenen inhoudt, kunnen fors verschillen. Zo kan

hulpverlening worden opgevat als iets voor mensen doen, zorgen voor mate-

riële zaken zoals eten, drinken, onderdak, geld; mogelijkheden bieden voor
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medische verzorging; hand- en spandiensten verrichten. Een van de wezen-

lijke ontdekkingen in het maatschappelijk werk is dat effectieve hulpverle-

ning een complex proces is waarin zowel hulpvrager als hulpverlener een

actieve rol vervullen. Eenrichtingsverkeer blijkt in de praktijk niet te wer-

ken, wat uiteraard niet wil zeggen dat materiële en concrete zorg uitgesloten

is, maar behalve om probleemoplossing gaat het ook om ‘empowerment’ van

de cliënt.

De handelingstheorie is een voorbeeld van een theorie die aan de basis ligt

van diverse maatschappelijk werkmodellen. De bron ervan is John Dewey,

die mensen ziet als actieve wezens die erop gericht zijn met hun omgeving

een dynamisch evenwicht in stand te houden of te herstellen. Zijn opvat-

tingen zijn terug te vinden bij de handelingsgerichte benadering (Vygotsky,

1977; Van den Dool & Verbeij, 1981; Schilder, 1989) die ervan uitgaat dat

mensen zowel door hun maatschappelijke context bepaald worden als zelf

hun maatschappelijke context (kunnen) bepalen. Ze zijn geen slachtoffers

van de omstandigheden, maar in principe in staat in hun – maatschappelijke

– omgeving in te grijpen en deze te veranderen. Ook in het vroege casework

was daar al oog voor (Hamilton, 1946:17). Wezenlijke hulpverlening, breder

opgevat dan doen voor en probleemoplossing sec, beoogt het handelingsvermogen

van mensen te vergroten. Dat kan zowel door aan te knopen bij hun denken

(inzichten) als bij hun handelen (doen en laten); daarover bestaan zeer uit-

eenlopende theorieën. De Russische psycholoog Vygotsky stelt dat er pen-

delverkeer is tussen handelen en denken, het denken is ingebed in het

handelen. Denken is vaak een functie van het doen (Van der Laan, 2003:7).

Deze uitgangspunten sluiten aan bij het taakgerichte model, dat ‘er eerder

van uitgaat dat mensen door het doen van andere dingen tot nieuwe in-

zichten komen, dan dat zij op basis van nieuwe inzichten tot ander handelen

komen’ (Reid, 1995:26). Verschillende andere modellen in heden en verleden

kiezen primair voor een omgekeerde volgorde en starten vooral met het

werken aan inzicht.

Onderzoeksbasis

Antwoorden op de vraag naar de onderzoeksbasis van het maatschappelijk

werk kunnen niet anders dan tijdgebonden zijn, omdat de opvattingen over

wat wetenschappelijk onderzoek is in de loop van de tijd veranderen. Zo

waren zowel in Nederland als in de VS de maatschappelijk werkpioniers

ervan overtuigd dat hun activiteiten het predicaat ‘wetenschappelijk’ ver-

dienden. Kellogg verklaarde al in 1880 (bij Kirk & Reid, 2002:27): ‘Charity is a

science, a science of social therapeutics, and has its laws like any science’.

Muller-Lulofs (1916:55 e.v.) schreef: ‘De armenverzorging werd nu weten-

schappelijk; naast het impulsief en warm gevoel werd aan het nuchter den-

kend koele hoofd een plaatsje ingeruimd’. Maar in 1915 haalde Abraham

Flexner op de 42e jaarvergadering van de National Conference of Charities

and Correction in Baltimore het beeld van het social work als zijnde weten-

schappelijk fors onderuit (Kirk & Reid, 2002:1). Met de publicatie van Rich-

monds Social Diagnosis in 1917 werd dit beeld tijdelijk hersteld, al waren de
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social workers die na haar kwamen en die zich baseerden op de freudiaanse

psychoanalyse van mening dat hun aanpak onderbouwd werd door weten-

schappelijk onderzoek dat van een hoger niveau was dan dat van de armen-

zorg ten tijde van Richmond. Maar dat werd weer onderuitgehaald door

evaluatieonderzoeken in de jaren zestig en zeventig, waarmee de weg ge-

opend werd voor nieuwe hulpverleningsmodellen die zich beter lenen voor

kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Recent is er in verband met het maatschappelijk werk (van binnenuit en

van buitenaf) een roep om evidence-based practice: een keuze voor benade-

ringen waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is bewezen. Een complice-

rende factor is dat over dit begrip nogal uiteenlopende opvattingen bestaan.

Doorgaans wordt gedacht aan kwantitatief, experimenteel en objectiverend

onderzoek, met als tegenpool: practice-based evidence, op basis van kwali-

tatief, interpretatief onderzoek waarbij het gaat om ‘leren van gevallen’

(ofwel praktijkervaringen). Beide onderzoeksvormen hebben hun mogelijk-

heden en hun beperkingen; beide hebben ook hun kampioenen die de ene

vorm verabsoluteren en de andere verketteren, maar op veel fronten wordt

gezocht naar manieren om te komen tot combinaties van en een vruchtbare

dialoog tussen beide vormen. Het is evenwel misleidend om van twee vor-

men (evidence- en practice-based) te spreken en die als het ware te reı̈ficeren,

het gaat immers om ideaaltypen: feitelijk zijn er vele tussenvormen. Daarom

is het continuüm van Curtis bruikbaarder om in kaart te brengen in hoeverre

maatschappelijk werk- c.q. caseworkmodellen in heden en verleden be-

schikken over een (min of meer valide) onderzoeksbasis en waarop zij zich in

deze onderscheiden.

Waardenbasis

Interveniëren in het leven van mensen is altijd waardegebonden. Niet alleen

bij interventies die te maken hebben met de intieme leefsfeer van mensen (in

huwelijks-, opvoedings-, gezins- en familierelaties) spelen persoonlijke en

beroepswaarden een rol. Ook bij het toekennen van voorzieningen op het

vlak van huisvesting, inkomen, werk en verzorging, spelen afwegingen mee

wie wel en wie niet voor welke voorzieningen in aanmerking komt en op

grond waarvan. Dat vraagt om morele beslissingen, ethische afwegingen.

Beroepscodes voor maatschappelijk werkers in de VS en in Nederland expli-

citeren de waardenbasis van het maatschappelijk werk; aan de waarden

kunnen algemene normen of richtlijnen worden ontleend, maar in elke

concrete situatie moet daarvan een ‘vertaling’ plaatsvinden. Bovendien doen

zich situaties voor waarin zich waardeconflicten afspelen, tussen werker en

cliënt maar ook binnen de werker zelf (het gaat bijvoorbeeld om een botsing

tussen professionele en persoonlijke waarden).

Hulpverleningsmodellen en -methoden zijn nooit waardevrij. Ook binnen

het raam van de professionele waarden die zijn uitgedrukt in de code is het

zo dat in het ene model andere waarden worden geaccentueerd dan in het

andere, hetgeen zich uiteraard weer vertaalt in de richtlijnen voor het han-

delen.
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Volgens Reid en Epstein (1977) bevatten caseworkmodellen en -programma’s

slechts zelden expliciet geformuleerde waardepremissen: die blijven vaak

impliciet. Een uitzondering is het werk van Biestek (1957) dat tevens een

helder voorbeeld is van de verwevenheid van ethiek en methodiek. Bij hem

wordt scherp zichtbaar hoezeer methodiek en ethiek (lees ook: handelings-

richtlijnen en waarden) twee kanten zijn van dezelfde medaille. Om die

reden is het nodig dat de maatschappelijk werker zich bewust is van de

waardepremissen in hulpverleningsmodel of -methode.

De vier kenmerkende aspecten van hulpverlenings- of caseworkmodellen

worden in de volgende hoofdstukken met een zekere regelmaat belicht.

Kortheidshalve zal dan gesproken worden van de kenmerken van zus of zo

werkmodel.

Korte inhoud hoofdstukken 1 tot en met 12

Hoofdstuk 1 Themakeuze, verantwoording en opzet

Hoofdstuk 1 biedt een inleiding op het proefschrift, expliciteert de be-

weegredenen om het te schrijven, introduceert de onderzoeksvragen en het

daarbij gebruikte vergelijkingsschema. Het besluit met een overzicht van de

inhoud van de hoofdstukken.

Hoofdstuk 2 De periode 1898-1925. Mary Ellen Richmond

Begonnen wordt bij de wortels van het social casework. In deze periode en

in dit hoofdstuk staat Mary Richmond centraal. Als vrouw met een beperkte

opleiding slaagde zij erin zich omhoog te werken in een wereld waar man-

nen het voor het zeggen hadden, met name in de besturen van charitatieve

instellingen. Richmond maakte geschiedenis door al in 1897 in een toespraak

te pleiten voor het oprichten van scholen om professionele social workers op

te leiden. Mede door haar toedoen opende in 1898 de New York School of

Philantrophy haar deuren.

Na een onderzoeksperiode van vijftien jaar schreef Richmond haar stan-

daardwerk Social Diagnosis (1917) dat later beschouwd werd als de basis voor

het social casework. Al in 1902 ontwierp zij het case-coordinationmodel dat

Specht en Courtney (1994) beschouwen als een voorloper van de systeem-

theoretische benadering; Weil en Karls (1985) zien het als een vroege bijdrage

aan de methodiek van het casemanagement. Latere auteurs (Orcutt, 1990;

Kirk & Reid, 2002) hebben veel waardering voor de wetenschappelijke prin-

cipes waardoor Richmond zich bij haar onderzoekswerk liet leiden. Hoofd-

stuk 2 geeft een antwoord op onderzoeksvraag A. 1: Welke bijdragen zijn in

de VS geleverd aan methoden van social casework in de periode 1898-1925?

Hoofdstuk 3 Caseworkstromingen en differentiaties in de VS na Mary Rich-

mond 1925-1947

In de periode 1925-1947 verschuift de aandacht van het social casework van

financieel-materiële en omgevingsproblemen naar psychische problemen.
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Daarbij speelde de psychoanalyse van Freud een belangrijke rol. De grotere

aandacht voor psychische problemen werd verder in de hand gewerkt door-

dat veel soldaten met psychische stoornissen (shell shock) terugkeerden van

de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog. De verschuiving van de aandacht

naar het psychische komt duidelijk tot uiting in het belangrijkste werk van

Gordon Hamilton, Theory and Practice of Social Casework (1940). Hamilton is een

vertegenwoordiger van de diagnostic school, die deels steunde op de freudi-

aanse theorie. Tegelijkertijd bouwt Hamilton voort op het werk van Rich-

mond, voor zover het gaat om het bepalen van het doel van social casework,

het belang van de cliënt-werkerrelatie, en het van meet af aan inschakelen

van de cliënt in het hulpverleningsproces. Na een verkenning van het werk

van Hamilton volgen reacties en commentaren van verschillende auteurs op

dit werk. Vervolgd wordt met het eerste – op casestudies gebaseerde – werk

van Florence Hollis die als de opvolger van Hamilton wordt gezien, en met

het werk van Virginia Robinson die samen met Jessie Taft aan de wieg stond

van de functional school, die zich baseerde op het werk van de analyticus

Rank. Het hoofdstuk sluit af met bijdragen die Carl Rogers en Charlotte

Towle leverden aan de methodiekontwikkeling van het hulpverlenend han-

delen.

In dit hoofdstuk wordt een antwoord geformuleerd op onderzoeksvraag

A.2: Welke bijdragen zijn in de VS geleverd aan methoden van social case-

work in de periode 1925-1947?

Hoofdstuk 4 Wegbereiders van het maatschappelijk werk in Nederland 1899-

1940

Niet alleen in de VS maar ook in Nederland werden rond de eeuwwisseling

naar de twintigste eeuw talrijke hulpverleningsactiviteiten verricht, met

name op het gebied van de armenzorg. In Nederland valt allereerst het oog

op Marie Muller-Lulofs die zich, net als Mary Richmond in de VS, sterk

maakte voor een beroepsopleiding. In 1899 startte in Amsterdam de Oplei-

dingsinrichting voor sociale arbeid waarvoor zij het initiatief nam. In het

boek Van Mensch tot Mensch brengt zij verslag uit van haar ervaringen als

armenbezoekster. Dit boek kan beschouwd worden als het eerste metho-

diekboek voor het maatschappelijk werk in Nederland.

J.H. Adriani was een bewonderaar en in zekere zin de opvolger van Muller-

Lulofs. In zijn boek Voorlezingen over Armoede en Maatschappelijk werk (1923) is

ook de invloed van Richmond herkenbaar. Zijn theorie van de levenskringen

lijkt geı̈nspireerd door haar case-coordination model uit 1902. Adriani was

werkzaam in de Utrechtse armenzorg en gaf ook les aan de in 1926 in

Amsterdam opgerichte opleiding CICSA (Centraal Instituut voor Christelijke

Sociale Arbeid) waar Marie Kamphuis in 1932 als leerling aantrad. Zij be-

schrijft in haar memoires (1986) haar ervaringen met Adriani en de invloed

die zijn lessen op haar hadden. Toen zij in 1947 in de VS kennismaakte met

het social casework, herkende zij verschillende van zijn opvattingen.

Hoofdstuk 4 geeft een antwoord op onderzoeksvraag B. 1: Welke bijdragen

zijn in Nederland geleverd aan methoden van armenzorg/maatschappelijk

werk in de periode 1899–1940?
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Hoofdstuk 5 De Amerikagangers en de introductie van het casework in Ne-

derland 1947-1955

Na de Tweede Wereldoorlog gaan Nederlanders zich op de hoogte stellen

van de ontwikkeling van het social casework in de Verenigde Staten. Wat ‘de

Amerikagangers’ Kamphuis, De Jongh, Ongerboer, Lion en Van Rooy ‘mee

terugbrachten’ passeert de revue.

In de geschriften van de Amerikagangers valt op dat veel belang wordt

gehecht aan de inbreng van de psychologie in het social casework; het is

eigenlijk alleen Van Rooy die in dit verband kritische kanttekeningen

plaatst. Met het social casework werd in eerste instantie gedoeld op het

model van de diagnostic school dat op de New York School of Social Work

werd onderwezen. Invloeden van de functional school deden zich op een

meer indirecte manier gelden via het werk van Perlman en Rogers. Aan de

orde komt verder – mede via retrospectieve beschouwingen van latere au-

teurs – hoe het maatschappelijk werk in de jaren vijftig en zestig zich

positioneerde in de samenleving, een zekere dynamiek kende en veel vak-

literatuur voortbracht of ‘importeerde’. Daaruit komt naar voren dat case-

work meerdere vormen kent.

Hoofdstuk 6 Kritiek op het social casework in Nederland en de VS in de jaren

vijftig en zestig

Het onderwerp van dit hoofdstuk wordt geı̈ntroduceerd door een opmer-

king van Kamphuis (1986:108): ‘Vele jaren later werd ik nog wel eens met de

voorstelling geconfronteerd dat het casework met vlag en wimpel ingehaald

zou zijn en met enthousiasme in toepassing gebracht. Natuurlijk was dat

onzin.’ Thema is de kritiek die op het social casework afgevuurd werd. Ze

kwam uit het werkveld en van psychiaters en huisartsen, terwijl ook in

levensbeschouwelijke en kerkelijke kring bezwaren werden geopperd. Ver-

der was er scepsis in verband met de vraag of het casework wel paste in de

Nederlandse samenleving: er zijn immers grote verschillen tussen de VS en

Nederland? Iets later, in de jaren zestig – de jaren van de democratisering –

werd het casework bekritiseerd omdat het een methodiek voor de middle-

class zou zijn en het contact met de oorspronkelijke doelgroep – de sociaal-

economische achterblijvers – verwaarloosd zou hebben. Deze kritiek werd

zowel in de VS als in Nederland gehoord.

Een en ander mondt uit in de beantwoording van onderzoeksvraag C: In

hoeverre paste het social casework dat de Amerikagangers vanaf 1947 in

Nederland introduceerden in de praktijk van het Nederlandse maatschap-

pelijk werk?

Hoofdstuk 7 Caseworkontwikkelingen aan de hand van belangrijke auteurs

1955-1977

Voor een typering van de ontwikkelingen in de periode 1955-1977 gaat de

aandacht in de eerste plaats naar het werk van Hollis en Perlman, omdat zij

niet alleen in de VS maar ook in Nederland golden als gezaghebbende au-

teurs op het terrein van het social casework. Het hoofdwerk van Hamilton

kwam in Nederlandse vertaling uit (1952) maar dit kreeg minder aandacht.
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De oorspronkelijke versie uit 1940 is besproken in hoofdstuk 3. Hollis en

Perlman worden in Nederland veelal in één adem genoemd, maar er zijn

belangrijke verschillen.

Het hoofdstuk gaat eerst uitvoerig in op Perlmans hoofdwerk, Social Case-

work, de methodiek van het individueel maatschappelijk werk, de titel van de van

Nederlandse vertaling die in 1959 uitkwam. Aan de orde komen onder meer

de vier P’s van Perlman: Persoon, Probleem, Proces en Plaats. Dit boek

speelde decennialang een rol in het Nederlandse maatschappelijk werk.

Daarna komen twee vertaalde boeken van Florence Hollis, inmiddels pro-

minent vertegenwoordigster van de diagnostic school, Vrouwen met huwe-

lijksmoeilijkheden (1955) en haar hoofdwerk Casework een psychosociale therapie

(1973). De invloed van de Freudiaanse psychologie valt sterk op in het eerste

boek, een bewerking van Hollis’ proefschrift. In het tweede boek, dat voort-

bouwt op Hamiltons werk, trekt vooral het door Hollis ontwikkelde classi-

ficatiesysteem van interventies de aandacht.

Het avontuur in St. Paul, de in de jaren zestig door Kamphuis vertaalde en

bewerkte uitgave van het Casework Notebook van Overton en Tinker, is de

beschrijving van maatschappelijk werk met probleemgezinnen die niet om

hulp vroegen. Het is vandaag de dag nog steeds een waardevolle bron voor

maatschappelijk werkers die met dwang en drang contact (moeten) leggen

met cliënten. Het boek heeft ook een modelfunctie omdat het vanuit prak-

tijkervaringen en systematische reflectie op die ervaringen is geschreven.

Kennisproductie avant la lettre.

Terwijl op methodisch gebied vertaalde vakliteratuur domineert, ver-

schijnt op het gebied van beroepsethiek een origineel Nederlands boek, Be-

roepsethiek en de code van de maatschappelijk werker (1967) van L.F. Jens. Jens

beschrijft de waardenbasis van de professie, belicht beroepsethische vragen

die inherent zijn aan het werk en maakt duidelijk wat het belang is van een

beroepscode.

Ten slotte komen twee boeken aan de orde die niet vertaald zijn maar wel

medebepalend waren voor de ontwikkeling van het social casework: The

Casework Relationship van Biestek (1957) en The client speaks van Mayer en

Timms (1973). Biestek gaat in op basale methodische en ethische aspecten

van een hulpverleningsrelatie. Hij schetst met kennis van zaken de circulaire

interactie die kenmerkend is voor het proces tussen werker en cliënt, Mayer

en Timms beschrijven een onderzoek naar ervaringen van cliënten die hulp

ontvingen bij een Londense maatschappelijk werkinstelling. Naar verluidt is

dit het eerste onderzoek dat de ervaringen van cliënten centraal stelt.

Hoofdstuk 7 eindigt in 1977 wanneer het taakgerichte model in Nederland

geı̈ntroduceerd wordt.

Een antwoord wordt geformuleerd op de onderzoeksvragen A.3 en B.2:

Welke bijdragen zijn in de VS en in Nederland geleverd aan methoden van

social casework in de periode 1947-1977?

Hoofdstuk 8 De effectiviteitscrisis in het social casework in de jaren zestig en

zeventig

In het kader van de ‘federal war on poverty’ werden in de jaren zestig en
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zeventig in de VS veel sociale programma’s gestart voor onder meer stads-

ontwikkeling, woningbouw, scholing en preventieve gezondheidszorg. So-

ciale wetenschappers werden betrokken bij het onderzoeken van program-

ma’s ter bestrijding van delinquent gedrag, verslavingsvormen, sociale wo-

ningbouwprogramma’s et cetera. Beleidsmakers en andere stakeholders

wilden onderscheid kunnen maken tussen effectieve en ineffectieve pro-

gramma’s. Om die reden werden onderzoeksprocedures ontworpen om de

effectiviteit van sociale interventieprogramma’s te meten. Hoewel eerdere

onderzoeken tot teleurstellende resultaten leidden, was de social casework-

wereld ervan overtuigd dat het casework nu de test zou doorstaan. Maar uit

het ene na het andere onderzoek bleek dat de caseworkbenadering geen

betere resultaten opleverde dan niet-casework of niet-professionele benade-

ringen.

Van de onderzoekers Mullen en Dumpson, Fischer en Wood, die in meta-

studies vele onderzoeken onder de loep namen, wordt weergegeven welke

oorzaken zij zagen en welke remedies.

Dit leidt tot een reactie op onderzoeksvraag D: Wat valt te leren uit de

zogenaamde effectiviteitscrisis in het social casework, die het gevolg was van

teleurstellende evaluatieonderzoeken in de jaren zestig en zeventig in de VS?

Hoofdstuk 9 Aanloop naar en eerste publicaties over het taakgerichte model

Een van de indirecte gevolgen van de effectiviteitscrisis was de ontwikke-

ling van het taakgericht casework. William Reid, een van de grondleggers,

promoveerde in 1963 in het vakgebied Social Welfare aan de Columbia Uni-

versiteit te New York. In het eerste deel van hoofdstuk 9 komt aan de orde

hoe een nieuwe sociobehavioristische caseworkbenadering de aanloop naar

het taakgerichte model in de kaart speelde. Daarnaast worden meer bronnen

en wortels van taakgericht werken genoemd, onder meer de resultaten van

een vergelijkend onderzoek naar kortdurende en langdurende hulpverle-

ning, het taakconcept van Studt en de invloed van al langer bestaande case-

workmodellen.

Het tweede deel van het hoofdstuk gaat in op de belangrijkste thema’s uit

de eerste publicaties van Reid en Epstein, Taakgericht casework en Taakgericht

casework in de praktijk. Belicht worden enkele kenmerkende aspecten ervan,

zoals de gebruikte probleemtypologie, de aard van de communicatie tussen

cliënt en werker, het bewuste omgaan met tijd en tijdlimieten en uiteraard

het taakconcept. Ten slotte krijgen experimentele toepassingen van het

taakgerichte model aandacht en wordt weer verbinding gelegd met de ef-

fectiviteitkwestie van het vorige hoofdstuk.

Hoofdstuk 10 Meer theorie voor de taakgerichte praktijk

In voorafgaande hoofdstukken is al veel aan de orde geweest dat licht

werpt op de theoretische plaatsbepaling van het taakgerichte model. In dit

hoofdstuk worden hierop aanvullingen gegeven, voornamelijk op basis van

literatuur uit de jaren 1978 tot 2007.

Begonnen wordt met de vraag waartoe theorieën nodig zijn. Aan de orde

komt het onderscheid dat wel gemaakt wordt tussen diagnostische en in-
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terventietheorieën en hoe het taakgerichte model zich daarin wil positione-

ren. Het ligt voor de hand dat het taakgerichte model zich primair presen-

teert als een interventiemodel, waarbij interventies vaak betrekking hebben

op of vorm krijgen als taken. Ook kan gesproken worden van taakgerichte

hulpverlening als een handelingsmodel. Met de expliciete keuze voor een

taak kiest de cliënt voor ander handelen, waarmee hij andere ervaringen

opdoet die via reflectie kunnen leiden tot nieuwe betekenisgeving en ken-

nisverwerving, die op hun beurt probleemverandering naderbij kunnen

brengen. Als taken het vehikel zijn om gewenste doelen te bereiken, welke

aanknopingspunten zijn daarvoor dan te vinden bij de cliënt? Besproken

wordt dat ze kunnen liggen in diens wensen, overtuigingen, emoties en

handelwijzen.

Maar niet alles tegelijk wordt aangepakt: een duidelijk en ook theoretisch

onderbouwd uitgangspunt van taakgerichte hulpverlening is het werken

met begrensde problemen. Verkend wordt welke grenzen worden getrokken

en welke voorwaarden worden gesteld.

Taakgerichte hulpverlening heeft ‘eigen’ vaak empirisch bevestigde theo-

rieën, en maakt binnen dat kader gebruik van andere grote theorieën als

systeem-, rol- en gedragstheorie, maar kan ook kleinere en nieuwe theorieën

die met het taakgerichte model ‘sporen’ inpassen. In die zin is het taak-

gerichte model eclectisch-integratief van aard. Zoals Jagt en Jagt (1990) zeg-

gen: TGH is niet eenkennig.

Hoofdstuk 11 Het werkmodel van TGH nader bekeken

Wat betekenen de tot nu toe beschreven ontwikkelingen voor de opera-

tionalisering van het model? Het werkproces, opgesplitst in begin-, midden-

en eindfase, wordt in dit hoofdstuk op de voet gevolgd. In de beginfase

werken cliënt en werker aan het exploreren van het probleem of de proble-

men, het afbakenen en specificeren ervan en het bepalen van het doel. De

beginfase wordt afgesloten met een mondeling of schriftelijk contract. In de

middenfase wordt via het werken met door cliënt en werker ontworpen

taken stap voor stap naar het doel toegewerkt. Werker en cliënt kunnen

allebei taken op zich nemen, maar het accent ligt zo veel mogelijk op actie

van de cliënt. Voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de taken gebeuren

aan de hand van de procedure Taak Intensieve Planning (TIP). In de eindfase

wordt stilgestaan bij het resultaat van het proces en bij wat de cliënt verder

nog kan doen.

Als het op deze wijze op een rijtje wordt gezet, lijkt het proces weinig

verrassingen in te houden. Dat is misleidend, want elke taak is uniek en de

uitkomst ook.

Hoofdstuk 12 Onderzoek naar het taakgerichte model

Uit de voorafgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat het social

work én systematisch onderzoek daarnaar William Reid na aan het hart lag.

Na het vierjarig Brief and Extended Casework Project (1964-1968) startte hij

in 1970, in samenwerking met Laura Epstein, aan de School of Social Service

Administration van de Universiteit van Chicago het acht jaar durende
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Taakgerichte Project. De eerste resultaten van dit grootschalige onder-

zoeksproject werden gepubliceerd in 1972. In het boek Task-Centered Casework

beschrijven Reid en Epstein drie projecten waarin de proefversie van het

model in de praktijk werd uitgeprobeerd en tegelijkertijd onderzocht. Een

beschrijving van deze onderzoeksprojecten vormt de start van dit hoofdstuk.

Vervolgens wordt de schijnwerper gericht op onderzoeken waarbij ge-

bruikgemaakt werd van experimentele en controlegroepen. Dit betreft in de

eerste plaats een onderzoek naar de effectiviteit van het gezamenlijk formu-

leren en plannen van cliënttaken (1975), en in de tweede plaats een onder-

zoek (1978) dat beoogde vast te stellen in hoeverre met het taakgerichte

model op effectieve wijze problemen kunnen worden verlicht.

Ook in Groot-Brittannië werd onderzoek gedaan naar het taakgerichte

model; drie projecten in verschillende werkcontexten worden beschreven

(Goldberg, Gibbons & Sinclair, 1985). O’Connor en Reid (1986) deden onder-

zoek naar cliënten die ontevreden waren met de korte duur van de hulp-

verlening. Reid solo publiceerde in 1997 een overzichtsartikel van onder-

zoeken die naar het taakgerichte model zijn verricht; de hoofdzaken hiervan

komen aan bod.

Na een kort verslag van een kleinschalig onderzoeksproject naar toepas-

singen van het model in Nederland (1998) volgt dan nog een beschrijving van

twee innovatieve publicaties die de onderzoeksgerichtheid van TGH de-

monstreren. De eerste is The Task Planner van Reid (2000) waarin voor 130

psychosociale problemen taakmenu’s worden gepresenteerd, op basis van

zowel wetenschappelijk onderzoek als gesystematiseerde praktijkervaring.

De tweede is The Task-Centred Book (2005) van Marsh en Doel, die laten zien

hoe zij de kennisontwikkeling van TGH verder brengen door drie compo-

nenten in wisselwerking: praktijkgericht onderzoek, verzamelde en bere-

flecteerde praktijkervaringen van werkers, en opvattingen en wensen van

cliënten.

Praktijkgericht onderzoek is voor het uitvoerend social work een belang-

rijke pijler mits onderzoeksontwerp en -resultaten verantwoord zijn. Kirk en

Reid (2002) gaan in hun boek Science and Social Work, a critical appraisal, kritisch

in op de relatie op de relatie tussen onderzoek en social work in verleden en

heden. Hunsley en Di Gulio (2002) ten slotte betogen dat onderzoekers die

vaststellen dat differentiële verschillen tussen methoden niet aantoonbaar

zijn het bij het verkeerde eind hebben.

Het slothoofdstuk eindigt met het beantwoorden van onderzoeksvraag E:

In hoeverre is het model taakgerichte hulpverlening (TGH) een onderzoeks-

matig (evidence-based en practice-based) gevalideerd hulpverleningsmodel?

De bijlagen omvatten een English Summary (A) en Geannoteerde bronnen

(B). Tevens is een literatuurlijst toegevoegd.
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Noten

1 Jagt, N. & Jagt, L. (1996). Taakgericht werken in het maatschappelijk werk. In Handboek

Maatschappelijk Werk Methodiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; Jagt, N. & Jagt, L.

(1997). Taakgerichte hulpverlening. In H. Nijenhuis (red.) De lerende professie. Hoofd-

lijnen van het maatschappelijk werk. Utrecht: SWP; Jagt, L. (1997). Werken met onvrij-

willige cliënten. In Handboek Maatschappelijk Werk Methodiek. Houten: Bohn Stafleu van

Loghum; Jagt, L., (1998). Taakgerichte Hulpverlening. In R. van den Berg (red.). Zonder

omhaal. Kortdurende hulpverlening in het algemeen maatschappelijk werk. Utrecht: NIZW;

Jagt, L. (1998). Taakgericht werken in Nederland. Kleinschalig project over TGH.

Maatwerk, 5, 2; Jagt, L. (1998). His master’s voice in person. William Reid in Nederland.

Maatwerk, 5, 3; Jagt, N. (1998). Taakgericht werken op school. Interview met Cindy

Bailey-Dempsey. Maatwerk, 5, 4.

2 Het congres met de titel ‘Afgesproken’ werd georganiseerd door de opleiding MWD

van de Hogeschool Brabant in Breda, de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk

Werkers en uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum in Houten. Dagvoorzitter was prof.

dr. G. van der Laan, keynotespeaker prof.dr. W.J. Reid. Inleidingen werden verzorgd

door prof.dr. R. Rooney, prof.dr. C. Bailey-Dempsey, dr. P. Marsh, prof.dr. G. van der

Laan en L. Jagt.

3 Het begrip ‘social work’ heeft in de Angelsaksische wereld een bredere betekenis dan

‘maatschappelijk werk’ in Nederland. Wat in Nederland Sociaal Pedagogische Hulp-

verlening, Sociaal Cultureel Werk en Opbouwwerk heet, valt in de Angelsaksische

wereld onder ‘social work’. Ik gebruik in het boek doorgaans ‘social work’ als het gaat

om het brede begrip en ‘maatschappelijk werk’ als het gaat om de ‘smallere’ Neder-

landse invulling. Vooral in opleidingen in Nederland wordt in toenemende mate het

begrip ‘social work’ voor de brede invulling gebruikt.

4 Fischer, J. (1971). A Framework for the Analysis and Comparison of Clinical Theories of

Induces of Change. Social Service Review, 45 (4), 440-454. Fischer noemt vijf componen-

ten voor het analyseren van theorieën op het gebied van social work: 1) structurele

kenmerken, 2) theoretische kenmerken, 3) empirische status, 4) aannames en morele

implicaties, 5) toepasbaarheid voor social work. Elke categorie is verdeeld in subcate-

gorieën.

In een noot (1971:441) schrijft Fischer dat het framework ook bruikbaar is voor het

evalueren van social workbenaderingen.

5 Roberts, R.W. & Nee, R.H. (1975). Theorieën over Social Casework. Deventer: Van Loghum

Slaterus. XII–XIII. De auteurs hanteren een algemeen format voor het beschrijven van

social caseworkmodellen. Het beschrijft systematisch:

- algemene kenmerken van de (theoretische) benadering;

- de theoretische fundering in de gedragswetenschappen (een beschrijving van de

voornaamste theoretische en empirische grondslagen waarop het praktijkmodel

berust);

- principes en methoden van behandeling;

- de doelgroep (problemen, soorten cliënten, praktijkgebieden).

6 Reid, W.J. & Epstein, L. (1977). Taakgericht Casework. Deventer: Van Loghum Slaterus, 19

e.v. Deze auteurs noemen als componenten van een model: 1) richtlijnen voor het

handelen, 2) theoretische onderbouwing, 3) empirische grondslag en 4) waardepre-

missen.
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7 Rossi, P.H., Freeman, H.E. & Lipsey, M.W. (1999). Evaluation, a systematic approach. 6e ed.

Sage Publications: Thousand Oaks. Rossi c.s. zeggen (1999:187): ‘Elk programma (of elk

model) heeft een programmatheorie: een set aannames en verwachtingen die de logica

van het plan onderbouwen en de grondgedachte vormen voor wat het programma doet

en waarom. De aannames kunnen exact geformuleerd zijn (een expliciete program-

matheorie) of in het programma zijn verwerkt (impliciete programmatheorie). De

theorie moet op zijn eigen merites bekeken kunnen worden. Beoordeling van de

theorie gebeurt op basis van de doelen van het programma, en beantwoording van de

vragen of het programma voldoende geconceptualiseerd is, hoe de relatie is tussen

voorgenomen interventies en de sociale problemen, en of het programma ondersteund

wordt door research en/of ervaringen.

In hoofdstuk 6 (192-193) komen de met het programma behaalde resultaten aan bod

aan de hand van de volgende vragen: wie ontvangt de zorg, zijn dat de juiste mensen,

is het de juiste zorg, zijn er mensen die geen zorg ontvangen, kennen de mensen het

programma, is er voldoende deskundig personeel, is de organisatie goed? Is er vol-

doende samenwerking, zijn er voldoende bronnen, worden kosten verantwoord in

overeenstemming met richtlijnen van plaatselijk en landelijk bestuur? Is er rekening

gehouden met professionele en wettelijke richtlijnen, zijn de deelnemers tevreden

over de zorg, nemen ze deel aan een follow-up, zijn omstandigheden verbeterd, zijn

verbeteringen duurzaam?

8 Gambrill, E. (2001). Evidence-based practice. Paspoort Maatschappelijk Werk, 1, 29-46

(eerder verschenen als: Evidence-based Practice: An Alternative to Authority-based

Practice? Families in Society (1999) , 4, 341–350. Gambrill ziet een gradatie van vormen

van evidence-based practice. Volgens haar wordt met de term evidence-based practice de

aandacht gevestigd op het soort bewijs dat vereist is voor het zorgvuldig testen van

verschillende beweringen uit de praktijk. Wat nodig is voor het kritisch beoordelen

van gegevens met betrekking tot een vraag is afhankelijk van waar de betreffende

vraag over gaat. Bijvoorbeeld over effectiviteit, validiteit van de meetmethode, nauw-

keurigheid van een maat voor risicobeoordeling (zie voor een uitgewerkt voorbeeld

Gray, 1997; Sackett e.a., 1997). Onderzoek naar een probleem en kritische beoordeling

van de uitkomsten leidt tot indeling bij een van de volgende zes categorieën:

- Hulpverleningsvormen met gunstige resultaten die met behulp van controlegroe-

pen zijn aangetoond, dus met duidelijk bewijs;

- Hulpverleningsvormen met waarschijnlijk gunstige resultaten (de bewijzen zijn

niet zo duidelijk als in de eerste categorie);

- Hulpverleningsvormen met afwisselend gunstige en ongunstige effecten (de effec-

ten moeten tegen elkaar worden afgewogen, waarbij rekening wordt gehouden met

individuele omstandigheden en prioriteiten);

- Hulpverleningsvormen met onbekend effect (er zijn onvoldoende gegevens bekend

over het al dan niet bruikbaar zijn voor de praktijk);

- Hulpverleningsvormen die waarschijnlijk geen effect hebben (de bewijzen hiervoor

zijn niet zo duidelijk als die onder 6);

- Hulpverleningsvormen die ineffectief of zelfs schadelijk zijn (ineffectiviteit of

schadelijkheid aangetoond met duidelijk bewijs).

Deze categorieën hebben veel overeenkomsten met die van Curtis.
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9 Richmond signaleert dit aspect in Maatschappelijk werkers en hun taak. 1939. Rotterdam:

Brusse’s Uitgevermaatschappij (Nederlandse vertaling van What is Social Casework?

1922:84). Gordon Hamilton benoemt het als een van de grondgedachten van haar

aanpak in Theorie en Practijk van het Social Casework, 1952:33. In Principles of Social Case

Recording, 1946:2 schrijft Hamilton: ‘Social casework would be a relatively simple art if

we conceived of the client as a passive recipient of a program of commodities and

services. But the democratic hypothesis of representative government has its counter-

part in representative welfare; that is to say, the individual, the group, and community

are not only participants, but chief participants, in the resolution of their own affairs.’

Reid, W. en Hanrahan, P. 1981. Recent Evaluations of social work: grounds for opti-

mism. Social Work, 328-334, constateren dat ‘motivational congruence’ tussen cliënten

en werkers een belangrijke voorwaarde is voor een effectieve aanpak; Marsh, P. en

Fisher, M. 1992. Good Intentions, baseren hun aanpak die gericht is op partnership met

cliënten op een groot aantal onderzoeken.
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j2 De periode 1889-1925. Mary Ellen
Richmond

Inleiding

In dit hoofdstuk gaat het om de betekenis van de persoon en het werk van

Mary Richmond (1861-1928), die algemeen beschouwd wordt als de grond-

legster van het social casework. Het schetst een beeld van de periode waarin

Richmond leefde en van haar persoonlijke achtergrond voor zover die van

invloed was op haar werk. Aan de orde komen haar loopbaan bij verschil-

lende Charity Organization Societies (COS), de Russell Sage Foundation en

de invloeden die de aan de Harvard School of Medicine verbonden arts dr. R.

Cabot had op haar werk. Richmond kreeg te maken met de opvattingen die

toentertijd binnen de ‘charities’ bestonden over de armen en over de manier

waarop die het beste konden worden geholpen. Ten dele kon zij zich daarin

vinden, maar zij verzette zich onder meer tegen het maken van een scherp

onderscheid tussen waardige en onwaardige armen. Ze zocht en vond werk-

wijzen om de behoeftige persoon te zien in wisselwerking met zijn situatie

en de sterke kanten in het omgevingsveld in beeld te brengen. Dit met de

bedoeling om door persoonlijke interventie van een hulpverlener de arme te

helpen omgevingsbronnen te benutten en over het geheel genomen ‘zichzelf

te helpen’. Ingegaan wordt op haar magnum opus ‘Social Diagnosis dat in 1917

verscheen en op What is Social Casework? uit 1922. Social Diagnosis was de eerste

systematische beschrijving van de beginfase van het caseworkproces en had

grote invloed op de toenmalige uitvoeringspraktijk.

Nadat commentaren van diverse auteurs op het werk van Richmond zijn

weergegeven, worden kenmerken van het werkmodel van Richmond belicht

aan de hand van het vergelijkingsschema. Een en ander biedt de stof voor het

antwoord op onderzoeksvraag A. 1: Welke bijdragen zijn in de Verenigde

Staten in de periode 1898-1925 geleverd aan de ontwikkeling van methoden

van social casework?
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Context en invloeden

Tijd en plaats

Mary Richmond werd geboren in Baltimore in 1861, tijdens het eerste jaar

van de Amerikaanse Burgeroorlog. Haar leven en werk speelden zich af in

een periode waarin de Amerikaanse samenleving op industrieel gebied een

spectaculaire ontwikkeling doormaakte, met zeer ingrijpende gevolgen van

zowel positieve als negatieve aard. Aan de ene kant nam de nationale rijk-

dom toe, werd de algemene levensstandaard hoger, trok de immigratie sterk

aan en groeiden de steden in het oosten en midden van de VS als kool. Dit

leidde tot een positief veranderingsklimaat waarin ook nieuwe intellectuele

stromingen, zoals het darwinisme, een meer kritische benadering van de

Bijbel en de opkomende sociale wetenschappen, een plaats kregen (Agnew,

2004:2).

Aan de andere kant deden zich regelmatig periodes van depressie en

werkloosheid voor, kwam de macht in handen van een kleine groep mensen

die beschikte over de nationale grondstoffen en productiemiddelen, kwamen

veel bedrijfsongelukken voor en waren woon- en werkomstandigheden dik-

wijls erbarmelijk.

Richmonds geboorteplaats Baltimore was exemplarisch voor de dynami-

sche ontwikkelingen in Amerika. Van 1860 tot 1890 verdubbelde het aantal

inwoners er van rond de 200.000 tot 434.000. Onder de nieuwkomers waren

veel zwarte Amerikanen die na de burgeroorlog uit het zuiden naar het

noorden trokken, maar ook emigranten uit Duitsland, Ierland, Polen, Italië

en Rusland. Het aantal fabrieken nam hand over hand toe waardoor de

werkgelegenheid sterk steeg, maar tegelijkertijd werden veel arbeidsproces-

sen gemechaniseerd zodat weer veel arbeidsplaatsen verloren gingen. Re-

gelmatig optredende sociale onrust was het gevolg (Agnew, 2004:26).

Persoonlijke achtergrond

Toen Mary een half jaar oud was overleed haar moeder; eerder waren twee

zusjes en een broertje overleden. Haar vader bracht haar onder bij haar

grootmoeder die toen achtenzestig jaar was en, nadat zij weduwe was ge-

worden, een pension ging houden. Drie jaar later overleed haar vader.

Grootmoeder hield er radicaal-feministische opvattingen op na, zij zag niets

in de pas gestarte openbare scholen en leerde Mary zelf lezen en schrijven.

Op elfjarige leeftijd ging Mary naar de middelbare school (highschool) waar

zij een uitstekende leerlinge bleek te zijn en waar zij een passie voor litera-

tuur ontwikkelde. Zij genoot van Shakespeare en verdiepte zich in de wer-

ken van More, Emerson, Elliot en Dickens. ‘Richmond did not turn to

romantic novels and poetry as a way of escape and an aid to day-dreaming.

Rather she sought out the best and most difficult English literature, set the

teeth of her mind into it and made it hers’, verklaarde een van haar collega’s

later (Agnew, 2004:39).

Op zeventienjarige leeftijd ging zij naar New York om zelf de kost te gaan
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verdienen in een uitgeverij. Na twee jaar keerde zij om gezondheidsredenen

naar Baltimore terug, hoogstwaarschijnlijk wegens tbc-besmetting. Na ver-

loop van tijd ging zij werken bij een kantoorboekhandel in Baltimore, waar

zij na zeven jaar op straat werd gezet. Toen zich een vacature voordeed bij de

Charity Organization van Baltimore, solliciteerde zij daar en werd aangeno-

men.

Loopbaan en werkopvatting

Richmond begon haar levenswerk in 1889 bij de Charity Organization So-

ciety (COS)1 in Baltimore, waar zij op grond van organisatorische en lei-

dinggevende kwaliteiten na enkele jaren benoemd werd tot algemeen secre-

taris. Zij combineerde haar baan met vrijwilligerswerk: ‘friendly visiting’

aan de armen en minderbedeelden.

Richmond ondervond veel steun van John Glenn, die lid was van the Board

of Managers en voorzitter van het Executive Committee van de Charity

Organization Society (COS). Glenn was zeventig toen Richmond hem leerde

kennen en trad op als haar mentor. Hij had aan Harvard gestudeerd en was

in de loop van zijn leven blind geworden, maar bleef belangstelling houden

voor sociale en politieke wetenschappen. Richmond las hem vaak voor uit

nieuwe publicaties, wat feitelijk betekende dat zij gezamenlijk studeerden.

Zij bleef tien jaar in Baltimore werken, tot zij in 1899 hoofd werd van de

Society for Organizing Charity in Philadelphia.

Al langere tijd maakte zij zich zorgen over het veelvuldig falen van de

charity-organisaties bij het realiseren van hun doelstelling: hulpverlening

aan de armen. In 1897 pleitte zij in een historische toespraak voor het op-

richten van scholen om professionele sociale werkers op te leiden. In de

zomer van 1898 startte, mede door haar toedoen, een Training Class in

Philantrophy die uitmondde in de Summer School of Philantropic Work. Die

Summer School werd in 1904 omgezet in een eenjarige opleiding met de

naam: The New York School of Philantrophy (Meier, 1954:9). Tussen 1905 en

1909 was Richmond verbonden aan Charities, een instelling die onderwijs-

materiaal ontwikkelde voor de Charity Organizations in het hele land.

Daarna werd zij directeur van het Russell Sage Foundation’s Charity Orga-

nization Department in New York City (New York City telde in die tijd

evenveel inwoners als Nederland: rond de vijf miljoen). Ook gaf zij in die tijd

les aan de New York School of Philantrophy.

Na vijftien jaar voorbereidend werk verscheen in 1917 haar magnum opus

Social Diagnosis, waarmee zij als eerste een systematische aanpak beschreef

voor het social work.

Gedurende haar hele carrière slaagde Richmond erin zich te profileren en

te positioneren in een door mannen gedomineerde omgeving (de besturen

van de COS), ondanks de persoonlijke en economische ‘hardships’ die zij in

haar jonge jaren had ondervonden en de hindernissen waarmee zij als vrouw

uit een lagere klasse met een gebrekkige opleiding werd geconfronteerd.

Kenmerkend voor Richmond was dat zij zich in elke positie en werkkring

volledig inzette: ‘she needed to do a workmanlike job in any field that she
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approached’ (Agnew, 2004:202). Zij was in staat zich volledig op een thema te

concentreren waarbij haar voorkeur uitging naar de specificiteit van concrete

ervaringen en acties. De algemeenheden van brede sociale en politieke ideo-

logieën spraken haar minder aan.

In haar eerste jaren bij de COS ging zij ervan uit dat anderen – net als

zijzelf – in staat waren door eigen inspanning zowel armoede als ziekte en

gebrekkige mogelijkheden te boven te komen. Maar gaandeweg kwam zij tot

de ontdekking dat dit niet voor iedereen opging.

Gezien haar persoonlijke achtergrond is het niet verbazingwekkend dat

armoede en klassenverschillen bij haar in het middelpunt van de belang-

stelling stonden. Haar visie op deze thema’s werd aangescherpt door haar

literaire belangstelling (Agnew, 2004:27).

De invloed van Richard Cabot

Tijdens het jarenlange schrijfproces van Social Diagnosis werd Richmond ge-

inspireerd door het werk van dr. Richard Cabot, die verbonden was aan de

Harvard School of Medicine. Uit zijn publicaties, waaronder Social Science and

the Art of Healing (1909), leerde zij hoe in de medische wereld, althans in de

visie van Cabot, in het kader van een zorgvuldige diagnose aandacht werd

besteed aan de sociale context van mensen (Agnew, 2004:203).

Cabot ging uit van het principe van een gedifferentieerde diagnose, dat wil

zeggen dat hij bij het diagnosticeren van patiënten rekening hield met de

context waarbinnen zij leefden. In de Harvard School of Medicine pionierde

hij met ‘case-teaching’ en zijn methode om studenten aan de hand van

praktijkgevallen te onderwijzen in ‘thinking and working one’s way into the

mastery of a case of disease’ was een voorbeeld dat Richmond op haar eigen

gebied met enthousiasme volgde (Agnew, 2004:158). De opvatting die Cabot

had over professionele verantwoordelijkheid gaf richting aan en legiti-

meerde een sociale oriëntatie op het werken met gezinnen. Deze oriëntatie

had grote invloed op Richmonds denken over professioneel social work. In

1907 benoemde Cabot een vrouw (Ida Canon) die zowel een opleiding tot

verpleegster als een opleiding tot social worker had gevolgd tot hoofd van

het Social Service Department van het Massachusetts General Hospital. Op

grond hiervan kan hij beschouwd worden als de grondlegger van het me-

disch of ziekenhuismaatschappelijk werk.

Cabot werd in 1931 benoemd tot president van het National Congress of

Social Work en als zodanig vestigde hij de aandacht op de wederzijdse be-

ı̈nvloeding van persoon en omgeving. In zijn betoog sprak hij zijn waarde-

ring uit voor het werk van Richmond, hoewel naar zijn mening meer nadruk

gelegd diende te worden op sterke kanten dan op tekorten van mensen

(Agnew, 2004:206). De huidige strengthsbenadering (Saleebey, 1997) had dus

een vroege voorganger.

Cabot spoorde social workers als volgt aan: ‘measure, evaluate, estimate,

appraise your results’ (Kirk & Reid, 2002:38). Zelf startte hij halverwege de

jaren dertig het Cambridge-Sommerville Youth-onderzoek dat duurde van

1937 tot 1945, en dat preventie van jeugddelinquentie beoogde. Een van de
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boeken van Cabot werd in het Nederlands vertaald en in 1923 gepubliceerd

met de titel Maatschappelijk werk. Verhandelingen over gebieden waar medicus en

maatschappelijk werker elkaar ontmoeten. Het boek is opgedragen aan Mary E.

Richmond ‘wier inzichtgevend boek Social Diagnosis een mijlpaal vormt in de

ontwikkeling van het maatschappelijk werk’.

Richmonds opvattingen over armenzorg en hulpverlening

‘Scientific charity’ en waardige en onwaardige armen

Vanwege haar baan bij de COS in Baltimore kreeg Richmond te maken met

de beginselverklaring en andere publicaties van de eerste COS in de VS, die in

1877 in Buffalo werd opgericht. De beginselverklaring werd opgesteld door

de predikant Gurteen, die met zijnHandbook of Charity (1879) en zijn brochure

‘What is Charity Organization?’ (1881), waarvan tienduizend exemplaren

verspreid werden, veel invloed uitoefende op de werkwijze van de COS

(Agnew, 2004:68).

Specht en Courtney (1994:74) citeren een kenmerkend fragment uit de

beginselverklaring van Gurteen: ‘Het basale axioma, het kardinale principe

van de ‘‘Charity Organizations Society’’ staat lijnrecht tegenover alle syste-

men, alle instituties, alle vormen van liefdadigheid en ondersteuning die

openlijk of stilzwijgend het credo van Charles Lamb onderschrijven: ‘‘geven

en geen vragen stellen’’ of die - nog erger - onoordeelkundige vragen stellen

aan de deur of op straat en daarmee de bedelaar aanzetten om allerlei leugens

te verkondigen. De fundamentele wet voor alle activiteiten wordt uitgedrukt

in één woord: onderzoek. Het motto luidt: geen ondersteuning (uitgezon-

derd in extreme situaties of bij dreigend levensgevaar) zonder dat een voor-

afgaand onderzoek is ingesteld. Het zegt letterlijk aan de verstrekkers van

ondersteuning: geen enkele cent wordt beschikbaar gesteld voordat de situ-

atie van iedere aanvrager grondig is onderzocht. Het axioma is: Help de

armen zichzelf te helpen’.

Richmond kon zich in de beginselverklaring van Gurteen vinden: oordeel-

kundig onderzoek achtte zij nodig. Wel had zij kritiek op de scherpe schei-

ding tussen waardige en onwaardige armen: de ‘deserving and truly honest

poor’ en de paupers die op oneigenlijke of frauduleuze gronden een beroep

deden op onderstand. De bestraffende houding ten opzichte van de ‘on-

waardige armen’ kreeg in haar ogen te sterke nadruk. Zij voelde zich meer

thuis bij de in haar ogen meer humane benadering van de Engelsman Char-

les Loch, algemeen secretaris van de Londense COS (Agnew, 2004:67).

Specht en Courtney (1994:74) laten zich waarderend uit over de inbreng van

de COS: ‘De benadering van de COS was een belangrijke innovatie in het

sociale werk. Het was de eerste poging om op een systematische manier de

armen te benaderen. De COS-werkers werkten op basis van wat genoemd

werd ‘scientific charity‘ (hoewel het begrip ‘rational’ een betere omschrijving
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geweest zou zijn van de activiteiten omdat van wetenschappelijke benade-

ring nauwelijks sprake was). Scientific charity hield in dat sociaal onderzoek

werd gedaan naar de hulpbronnen die de aanvragers ter beschikking stonden

en dat een ‘friendly visitor’ werd aangewezen: een COS-vrijwilliger die de

hulpontvanger bijstond. Het motto van de COS was dan ook: ‘Geen aal-

moezen, maar een vriend!’

Agnew (2004:68) is in haar biografie over Richmond kritischer over de in-

vloed van Gurteen. Zij vindt dat de COS in Baltimore en Richmond zelf te

veel meegaan in ‘both reform and punishment’ als een antwoord op ar-

moede. Zo stond in het jaarverslag over 1889, het eerste jaar dat Richmond

bij de COS werkte, dat het in een stad als Baltimore nodig was streng op te

treden tegen degenen die misbruik wilden maken van het charitable public.

Maar behalve kritisch over deze defective and negative kanten van de organi-

satie is Agnew waarderend over de positieve bijdragen, want de COS deed

ook een beroep op vrijwilligers om de ‘positive, constructive’ aspecten van de

organisatie mee te helpen ontwikkelen. Het jaarverslag vermeldt bijvoor-

beeld plannen voor indirecte hulpverlening, zoals het openen van een

openbare wasserij en het opzetten van een tijdelijk onderkomen voor vrou-

wen en kinderen die niet beschikten over onderdak, voedsel en werk.

Geen anonieme ondersteuning, wel algemene voorzieningen

Heel omstreden was het standpunt dat Richmond innam ten opzichte van de

mothers pensions of widows pensions: uitkeringen door de overheid aan moeders

wier kostwinnende partner was overleden of vertrokken. Voorstanders be-

toogden tijdens een conferentie in 1909 dat zo’n uitkering een alternatief

was voor uithuisplaatsing van kinderen, en de General Federation of Wo-

men’s Clubs benadrukte dat uitkeringen geen kwestie van liefdadigheid

waren, maar gezien moesten worden als betaling voor het werk dat de moe-

ders thuis deden, waaronder het opvoeden van de kinderen. Richmond ver-

klaarde zich een tegenstander van deze uitkeringen omdat zij vond dat elke

vorm van hulpverlening vergezeld diende te gaan van de persoonlijke in-

breng van een hulpverlener en omdat ondersteuning door de staat een de-

moraliserend effect zou hebben. ‘Geen anonieme publieke ondersteuning

van een anoniem systeem om anonieme cliënten te hulp te komen’, vat de

historicus Roy Lubove (1965) Richmonds opvattingen samen. De kritiek die

Richmond kreeg over haar stellingname was heftig en bezorgde haar de

naam van een conservative hanger-back (Agnew, 2004:127). Hoewel deze stel-

lingname haar reputatie beschadigde, bleken de praktische consequenties te

verwaarlozen. Want toen de mothers pensions er in de meeste staten door-

kwamen bleken ze in de praktijk niet meer te bedragen dan $ 240 per jaar

terwijl de bijdragen van de private charities uitkwamen op $ 250 per jaar.

Richmond maakte zich wél sterk voor de strijd tegen tuberculose waaraan

jaarlijks alleen al in New York tienduizend mensen overleden. Zij pleitte

voor ziektekosten-, ouderdoms- en werkloosheidsverzekeringen, lang voor-
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dat deze voorzieningen een publieke zaak werden (Agnew, 2004:127). Ook

spande Richmond zich op diverse manieren in voor het verbeteren van de

dikwijls erbarmelijke woon-, werk- en levensomstandigheden in de overbe-

volkte volkswijken van de grote steden. Zij zette zich in voor de rechten van

verlaten vrouwen, en richtte verschillende organisaties op, zoals het Penn-

sylvania Child Labour Committee (vereniging tegen kinderarbeid), de Public

Charities Association, de Juvenile Court (kinderrechter) en de Housing

Association (woningbouwvereniging) (Encyclopedia of Social Work, 1987,

18:937).

In haar boek What is Social Casework? (1922:159) zet Richmond nog eens

uiteen wat haar bezwaren zijn tegen wat zij noemt ‘het voorzienigheidje

spelen’ door regeringen en wetgevende lichamen. ‘Je kunt mensen niet be-

handelen als afhankelijke huisdieren zonder hen te schaden en hun energie

wreed te verlammen’. In een voetnoot nuanceert zij deze mening: ‘Voor

zover sociale verzekering alle mensen omvat, in plaats van een bepaalde

groep – bijvoorbeeld een groep die in aanmerking komt op grond van diepe

armoede – gaat mijn argument niet op. De geleidelijke instelling van rede-

lijke minimumstandaarden voor alle mensen is één van de wegen om de

levenskansen voor eenieder gelijk te maken, zonder de verschillen tussen

mensen te negeren.’

Richmond en Addams: ‘retail’ en ‘wholesale’ in social work

In de loop van haar beroepsleven is Richmond meer gevoelig geworden voor

de opvatting dat ‘retail’- en ‘wholesale’-methoden in het social work elkaar

aanvullen. De termen ‘retail’ en ‘wholesale’ (kleinhandel en groothandel)

waren onderdeel van een discussie tussen Richmond en Jane Addams (Ad-

dams hing de wholesale benadering aan) over de sterke en zwakke kanten

van hun verschillende benaderingen van armoede. Jane Addams was af-

komstig uit een upper-middle-class gezin; haar vader was fabrikant en een

persoonlijke vriend van Abraham Lincoln, de zestiende president van de VS

(1861-1865). Rond de eeuwwisseling (19e-20e eeuw) was Addams de meest

bekende vrouw in de VS (Specht & Courtney, 1994:81); in 1931 ontving zij

(samen met Nicholas Butler, president van de Columbia Universiteit) de

Nobelprijs voor de vrede. Let wel: voor haar vredesactiviteiten en niet voor

haar social workactiviteiten.

Jane Addams had zich sterk gemaakt voor het oprichten en uitbouwen van

settlement houses, waarvan Hull House in Chicago het bekendste was, naar

het voorbeeld van Toynbee Hall in Londen. Net als de richtlijnen van Gur-

teen voor de COS kwam het concept voor Toynbee Hall voort uit het ge-

dachtegoed van Thomas Chalmers en Octavia Hill (Chalmers was een Schotse

predikant en Octavia Hill een van zijn bekendste volgelingen), die beiden

van mening waren dat de beste manier om behoeftigen te helpen was ‘to

encourage them to provide help without alms’ (Trattner, 1994:96). Feitelijk

baseerden Richmond en Addams zich dus op dezelfde bron en hadden zij een

overeenkomstige doelstelling: het helpen van armen en behoeftigen. Hun

werkwijzen waren echter verschillend, hoewel minder verschillend dan het
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soms wel is voorgesteld. Terwijl Richmond zich direct richtte op individuen

en gezinnen met acute problematiek (maar zich toch ook inspande voor

algemene voorzieningen), concentreerde Addams zich in de settlement hou-

ses volledig op verbetering van de leefomstandigheden in de directe omge-

ving. Settlement houses hadden daarbij zowel een opvang- als een sociale

actiekant. Zo was ook Toynbee Hall begonnen in Londen East End. Het werd

gesticht door jonge vrouwelijke en mannelijke afgestudeerden van de Ox-

ford Universiteit, die behoorden tot de midden- en bovenklasse en een sterke

behoefte hadden om iets voor de armen te doen. Zij geloofden dat zij door

zich in een volkswijk te vestigen en daar deel te nemen aan het dagelijks

leven, konden bijdragen aan het culturele, morele en intellectuele leven van

de gemeenschap. In de VS hebben de settlement houses veel gedaan aan de

opvang van honderdduizenden emigranten die zich vooral in de grote steden

vestigden.

Addams verweet de organisatie van Richmond (COS) dat zij eindeloos ge-

gevens verzamelde over het probleem van de cliënt en weinig of niets deed

om de bron van de moeilijkheden aan te pakken. Ze vond dat haar eigen

‘wholesale method’ superieur was aan de ‘retail method’ waarvan Richmond

zich bediende. Omgekeerd vond Richmond dat de settlementbeweging de

problemen van cliënten romantiseerde en geen oog had voor de uniciteit van

de cliënt in zijn of haar situatie. Ze betoogde dat elke respons op noden en

behoeften op retailniveau het potentieel had om ‘wholesale’ change mogelijk

te maken (Dore, 1999).

Opvallend is dat beide stromingen in het social work (retail en wholesale)

ervan overtuigd waren dat zij een afdoend antwoord hadden op het armoe-

deprobleem in de VS. Deze pretenties waren te hoog. Bestrijding van pro-

blematiek van een dergelijke omvang is geen zaak van een enkele beroeps-

groep, maar vraagt om inzet van een hele samenleving (sociale politiek)

waarbij social work een aandeel kan leveren onder meer door een duidelijke

signaleringsfunctie. Maar de belangstelling vanuit die samenleving is nooit

groot geweest. De Verenigde Staten zijn ooit gekarakteriseerd als de ‘reluc-

tant welfarestate’ omdat Amerikanen altijd getwijfeld hebben aan het nut

van het verstrekken van gemeenschapsgelden aan mensen in nood. Nog al-

tijd zijn Amerikanen geneigd te denken dat iedereen die wil werken ook

metterdaad voor zichzelf kan zorgen (Specht & Courtney, 1994:9).

Person-in-situation: het cirkeldiagram

Het belangrijkste wapenfeit van Richmond is dat zij ‘shaped the business of

friendly visiting into the professional practice of social work’ (Specht &

Courtney, 1994:76). Al heel vroeg in haar loopbaan begon zij na te denken

over het type onderzoek dat bij steunvragers verricht zou moeten worden en

wat een optimale vormgeving van het onderzoeksproces zou kunnen zijn.

Voor de National Conference on Charities and Corrections in 1901 gaf zij

een lezing met de titel ‘Charitable Cooperation’, waarin zij dit proces be-

schreef als ‘helping the person in his situation’.

Het in figuur 2. 1 weergegeven cirkeldiagram geeft op overzichtelijke wijze
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weer wat Richmond hierbij voor ogen stond. Haar onderschrift bij het dia-

gram luidde: ‘Diagram of Forces with Which the Charity Worker may Co-

operate’. Opmerkelijk is dat Adriani het model gebruikt in zijn boek Voor-

lezingen over armenzorg en maatschappelijk werk (1923) om zijn idee over levens-

kringen te verduidelijken, dat Stikker (1989:10) naar het model verwijst als

een vroege bijdrage aan de methodiek van casemanagement en dat Tolson

c.s. (1994:7) het diagram gebruiken om hun visie op de combinatie van het

taakgerichte model en de systeemtheorie in beeld te brengen.

Opmerkelijk is dat Richmond onder Family Forces persoonlijke capaciteiten

van de gezinsleden beschrijft en onder Personal Forces verwanten en vrienden

rekent.

Specht en Courtney (1994:76) zeggen over deze opzet dat Richmond tot haar

sociale diagnose kwam op een manier die sterk overeenkomt met de denk- en

werkwijze van de hedendaagse systeemtheorie. Alle sociale eenheden – in-

dividuen, groepen, organisaties, gemeenschappen – zijn systemen die on-

derworpen zijn aan dezelfde gedragsregels. Elk systeem heeft een interne

organisatie van subsystemen en kent verbindingen met andere subsystemen

in zijn omgeving. Zo kan een individu gezien worden als een systeem dat

bestaat uit verschillende fysieke en psychische subsystemen. Het individu is

verbonden met andere individuele systemen en is tevens een subsysteem van

grotere systemen, zoals het gezin, een sociale groep, een beroepsgroep. Een

sociale groep kan worden gezien als een systeem van individuen en sub-

groepen dat richting geeft aan die individuen en de subgroepen; tevens is de

sociale groep een subsysteem van een groter systeem, zoals een organisatie of

een gemeenschap.

Het bijzondere is dat Richmond dit praktijkmodel ontwierp in een tijd dat

nog niemand iets gehoord had over sociale systeemtheorie, er nog geen enkel

beroep was waarin dit idee een rol speelde, en dat binnen het veld van sociale

dienstverlening geen connecties met dit model bestonden. Richmond is ook

de eerste die het begrip ‘person in her of his situation’ ijkte, waarmee zij de

wisselwerking tussen persoon en situatie benadrukte. Zo legde zij de basis

van een model voor het begrijpen en oplossen van problemen dat tot op de

dag van vandaag kenmerkend is voor het maatschappelijk werk. Wel zou

blijken dat werken met dit eenvoudige model in de praktijk een lastige

opgaaf was en is voor vele generaties maatschappelijk werkers na Richmond.

Hoewel het basisprincipe ‘person in environment’, of in Nederland: de per-

soon in wisselwerking met zijn omgeving, algemeen aanvaard werd als

basaal werkprincipe, kwam in de praktijk dikwijls het accent te liggen op de

persoon sec en dan ook nog eens op het intrapsychische aspect van die

persoon òf alleen op de omgeving.
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F Public Relief Forces

E Private Charitable Forces
D Civic Forces

C Neighborhood Forces

B Personal Forses

A Familiy Force
s

‘Diagram of Forces with Which the Charity Worker may Co-operate (uit: Weil en Karls, 1985).

A. Familiy Forces

Capacity of each member for:

Affection

Training

Endeavor

Social development

B. Personal Forces

Kindred, Friends

C. Neighborhood Forces

Neighbors, landlords, tradesmen

Former and present employers

Clergymen, Sundayschool teachers, fellow church members

Doctors

Trade-unions, fraternal and benefit societies, social clubs, fellow-workmen

Libraries, educational clubs, classes, settlements, etc.

Thrift agencies, savings-banks, stamp-savings, building and loan associations

D. Civic Forces

School-teachers, truant officers

Police, police magistrates, probation officers, reformatories

Health department, sanitary inspectors, factory inspectors

Postmen

Parks, baths, etc.

E. Private Charitable Forces

Charity organization society

Church of denomination to which family belongs. Benevolent individuals

National, special, and general relief societies. Charitable employment agencies and workrooms

Fresh-air society, children’s aid society, society for protection of children, children’s homes, etc.

District nurses, sick-diet kitchens, dispensaries, hospitals, etc.
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Social Diagnosis, 1917

Het basisprincipe van het cirkeldiagram werkt Richmond heel gedetailleerd

uit in haar boek Social Diagnosis’ (1917). Dat was volgens Trattner (1994:256)

‘de eerste gezaghebbende verhandeling in boekvorm over de social case-

worktheorie en -methode die niet alleen in brede kring bijval kreeg, maar het

casework tevens in één klap veranderde in een toonaangevende methode.

Eerder was casework een van de vele instrumenten van de caseworker die in

de schaduw stond van ‘research and reform’.

Ook de Encyclopedia of Social Work (1987, 18:937) benoemt het grote belang

van het boek:

Social Diagnosis was gebaseerd op de vele lezingen die Richmond had ge-

geven en op haar kennis van geschiedenis, recht, wijsbegeerte, medisch

maatschappelijk werk, psychologie en psychiatrie. Het werd geprezen als

bewijs voor de professionele status van het beroep en het verschafte de eerste

formulering van theorie en methoden voor het werken met individuele

cliënten.’

Vergaren van ‘social evidence’

De intentie van Richmond was om social work een steviger basis te ver-

schaffen dan ‘goede bedoelingen’ alleen. Met de medische wereld als voor-

beeld werkte zij uit hoe het social work zou kunnen komen tot een verant-

woorde diagnose in plaats van een beoordeling op basis van persoonlijke

morele opvattingen van werkers. Voor een verantwoorde diagnose waren

gegevens nodig (social evidence). Richmond koos bij het maken van een

sociale diagnose voor het zorgvuldig verzamelen en afwegen van social evi-

dence boven het zich laten leiden door ‘sweeping social theories’. Of social

workers nu behoorden tot ‘the extreme feminist Left or the extreme reacti-

onary Right’, hun opvattingen dienden gericht te worden door het casework,

dat zich zou laten leiden door de feiten en door het belang van de cliënt

(Agnew, 2004:158).

Nadat Richmond in 1911 was toegetreden tot de staf van de Russell Sage

Foundation kreeg ze meer armslag om onderzoek te doen voor het boek. De

Russell Sage Foundation was een in 1907 opgerichte filantropische organi-

satie die zich richtte op het financieren van systematisch onderzoek naar

social workprogramma’s en de ontwikkeling van maatschappelijk werk-

instellingen.

Zo werden voor het onderzoeksprogramma van Richmond twee ervaren

Society ford suppression of vice, prisoner’s aid society, etc.

F. Public Relief Forces

Almshouses

Outdoor poor department

Public hospitals and dispensaries
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caseworkers vrijgesteld om een jaar lang dossiers uit het gezinswerk en uit

het medisch maatschappelijk werk te onderzoeken. Zij deden dit in vijf

verschillende steden. Ook werden veel caseworkers geı̈nterviewd over hun

wijze van werken. Aan zesenvijftig instellingen werd gevraagd inzage te

geven in de hulpbronnen waarvan zij gebruik maakten. Ook werden werkers

geı̈nterviewd die van werkcontext waren veranderd – bijvoorbeeld door over

te stappen van gezinswerk naar kinderbescherming, of van settlement naar

reclassering dan wel medisch maatschappelijk werk –, met de bedoeling er

achter te komen of en hoe hierdoor hun manier van werken was veranderd.

Een van de meest uitgebreide onderzoeken betrof de invloed van ‘outside

sources’ (familieleden, buren, artsen, et cetera) die door caseworkers bena-

derd werden om informatie te verkrijgen ten behoeve van diagnose en aan-

pak. Richmond maakte hierbij gebruik van een zorgvuldig samengestelde

steekproef van 2800 praktijkgevallen die afkomstig waren uit drie steden.

Wijze van contactlegging en gespreksvoering

Nadat Richmond in deel I van Social Diagnosis de onderdelen van een sociale

diagnose heeft beschreven, gaat ze in deel II in op wat zij noemt ‘het proces

dat tot de diagnose leidt’. De richtlijnen voor de contactlegging die hieron-

der zijn weergegeven, vormen een specimen van haar praktijkgerichtheid en

innovatief vermogen.

De beginzin van deel II luidt: ‘We turn now to the details of the social case

work method.’ In de volgende dertien hoofdstukken analyseert zij ervarin-

gen van caseworkers in het kader van de vier processen die aan het maken

van een sociale diagnose voorafgaan. Deze vier processen zijn:

1 een uitgebreid gesprek voeren met de cliënt zelf;

2 contact leggen met diens gezinsleden;

3 contact leggen met bronnen buiten het gezin;

4 zorgvuldig afwegen van de uit genoemde bronnen verkregen gegevens om

tot een totaalbeeld te komen.

Voor het eerste van de vier processen werkt Richmond vier aspecten uit die

van invloed zijn op de gespreksvoering:

1 De aard van de hulpvraag: om welke vorm van dienstverlening gaat het

hier?

2 De oorsprong van de aanmelding of aanvraag: komt de cliënt zelf, is hij

verwezen, wordt hij vertegenwoordigd, is de aanmelding per brief of per

telefoon?

3 De plaats waar het gesprek plaatsvindt: thuis of op bureau. Daarover zegt

zij onder meer (107): ‘In the office the clients are on the defensive and

justify their visits by their replies. In the home, the social worker is on the

defensive; the host and the hostess are at their ease’. De werker kan allerlei

materiële zaken observeren (en hoeft daar dus niet naar te vragen), en kan

tevens een indruk krijgen van de onderlinge relaties, omgangswijzen en de

hele atmosfeer.

BSL - ACA_BK_1KZM - 1812_9789031352906 046

Van Richmond naar Reid38



4 De vraag of de social worker al dan niet vooraf kennis moet nemen van een

bestaand dossier.

Richmond heeft duidelijke opvattingen over de manier waarop social wor-

kers zich in het eerste contact dienen op te stellen. Sommige werkers leggen

vooral de nadruk op vriendelijke belangstelling en het uiten van sympathie

in de hoop dat de nodige – ook vermeend belastende – informatie dan van-

zelf op tafel komt. Dat lukt zelden: ‘dodging the difficulty makes more

difficulty’ (moeilijkheden uit de weg gaan vergroot ze alleen maar). Een echo

daarvan klinkt later door in het verslag van het St. Paul’s project (Kamphuis,

1971:31): ook hier worden de dingen vriendelijk maar beslist bij hun naam

genoemd.

Niet alleen naar feiten in verband met het probleem wordt gevraagd; ook

naar hoopvolle toekomstperspectieven en naar probleemvrije momenten.

Richmond citeert een ervaren werker (112) die cliënten de vraag voorlegt: ‘Als

u uw leven opnieuw zou kunnen inrichten, wat voor werk zou u dan willen

doen?’ En bij relatieproblemen, zegt zij, kan de vraag: ‘Hoe hebben jullie

elkaar indertijd leren kennen?’ de concentratie op de huidige problemen

afzwakken en de aandacht richten op plezierige ervaringen die ooit deel

uitmaakten van de relatie.

Er is weinig fantasie voor nodig om hier een verbinding te leggen met de

‘uitzonderingsvraag’ en de ‘wondervraag’, zoals die in onze tijd in de oplos-

singsgerichte benadering wordt toegepast (onder meer bij De Jong & Miller,

1998:73; Rijnders c.s. 2002:147 e.v.). De werker probeert hoop op verande-

ringen te wekken en knoopt aan bij positieve ervaringen die kennelijk wel

degelijk binnen het bereik van de cliënt(en) liggen.

In het eerste gesprek is de opdracht van de werker (114):

1 met aandacht en geduld luisteren naar het verhaal van de cliënt;

2 leggen van (het fundament voor) een goede werkrelatie;

3 nagaan welke andere informatiebronnen nodig zijn;

4 van meet af aan zelfhulp en zelfvertrouwen stimuleren.

Geheel in de lijn van de COS (friendly visiting) hecht Richmond veel belang

aan een goede verstandhouding met cliënten. Zij geeft hiervoor enkele

richtlijnen (343), onder meer: ‘Give the person interviewed ample time in

which to explain his point of view and give him also a sympathetic hearing’.

Deze in 1917 geschreven regels passen in elk actueel hulpverleningsmodel.

Aanwakkeren professioneel elan

Verschillende van de accenten die Richmond legt, doen modern aan. Een

citaat over het ‘doe-aspect’ in de hulpverlening loopt vooruit op taak- en

handelingsgerichte hulpverleningsmodellen: ‘Every person can do some-

thing well and take a satisfaction in doing it, and that this satisfaction in

something done is to be valued as ten times greater than the satisfaction

taken in mere thought of imagination’ (112).
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Opvallend is ook dat Richmond uitdrukkelijk aandacht besteedt aan het

gezin als behandelingseenheid. Zij staat stil bij wat zij noemt ‘the main drift

of the family’: kenmerkende tendensen die in het gezin vallen waar te nemen

op het vlak van affectie, hoop, ambitie, initiatieven, religie, vrije tijd, en

invloeden van het gezin van oorsprong van beide ouders. Als typering van de

samenhang of cohesie in een gezin gebruikt Richmond de termen ‘the united

family’ en ‘the unstable family’. Zij loopt hiermee min of meer vooruit op de

terminologie die Minuchin (1973) later in zijn structurele gezinsbenadering

zal hanteren (‘kluwengezin’ en ‘los zand gezin’).

Na Richmond raakt de aandacht voor het gezin als behandelingseenheid

op de achtergrond, om in de jaren zeventig als een nieuwe ontdekking op

basis van de systeemtheorie weer op het toneel te verschijnen. Minuchin is

een van degenen die de draad weer oppakt.

Over de hele linie getuigt Richmonds magnum opus van een minutieuze en

consciëntieuze aanpak, alsof zij op alle in de praktijk voorkomende vragen

een antwoord wil geven. Zij maakt in het laatste deel van het boek veel

gebruik van questionnaires, vragenlijsten die voor de werkers als checklist

konden dienen. Voor immigrantengezinnen werd bijvoorbeeld gebruik ge-

maakt van een vragenlijst bestaande uit 72 items. Aan het contact met

immigrantengezinnen besteedt Richmond relatief veel aandacht, hetgeen ze

later doortrekt in haar boekWhat is Social Casework?. Zij is van mening dat van

deze mensen geëist kan worden dat zij de taal leren, heersende gewoonten

aannemen en bestaande instellingen leren kennen. Maar ze benadrukt dat de

aanpassing van twee kanten moet komen: de maatschappelijk werker dient

inzicht te hebben in en belangstelling te tonen voor de tradities van het land

waar zijn cliënten vandaan komen (Richmond, 1939:90).

In de hoofdstukken 22 tot 27 zijn ook checklists opgenomen die betrek-

king hebben op verlaten vrouwen en weduwen, op verwaarloosde kinderen,

ongehuwde moeders, blinden, dakloze mannen en alcoholisten, mensen met

psychiatrische klachten en verstandelijk gehandicapten.

Het laatste hoofdstuk (28) heeft als titel ‘Supervision and Review’ en pre-

senteert een checklist voor de supervisor/werkbegeleider bij het bespreken

en evalueren van wat de werker heeft gedaan. Reflectie op het werk wordt

dus gezien als een onderdeel van het werkproces.

Het boek kent als bijlagen een beschrijving van de opzet van een eerste

gesprek, statistische gegevens over informatiebronnen buiten het gezin, een

spellinglijst voor namen (de verschillende schrijfwijzen van veel voorko-

mende namen van emigranten), een beknopte bibliografie en een index. In

totaal telt het boek 511 pagina’s.

Het boek werd in kringen van het social work met enthousiasme ontvangen,

het gaf een aanzet tot nieuw professioneel elan. Voor de beroepsgroep was

het een antwoord op de negatieve reacties die Abraham Flexner op de Na-

tionale Conferentie in 1915 opriep toen hij betoogde dat het social work geen

professie was omdat het niet beschikte over een eigen methode (Flexner,

1915:577 e.v.). De impact van het boek was groot. Social workers konden nu
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aantonen dat zij wel degelijk professioneel bezig waren; social casework

werd als het ware in één klap DE methode van het social work.

Invloeden van de Eerste Wereldoorlog op het social casework

Social Diagnosis werd gepubliceerd in een periode waarin de VS betrokken

waren in de Eerste Wereldoorlog en er twee miljoen soldaten vertrokken

naar de fronten in Europa. De oorlog had duidelijke meer en minder posi-

tieve gevolgen voor het casework. Een gevolg was dat de invloed van Mary

Richmond –met name door de opmars van de psychiatrie – op den duur ging

tanen, terwijl zij aanvankelijk juist aan invloed leek te winnen.

Opbloei en neergang van de Home Service Bureaus

Het Rode Kruis kreeg tijdens de Eerste Wereldoorlog de opdracht om hulp en

zorg te verlenen aan de mannen aan het front en hun gezinnen thuis. Aan

Mary Richmond werd gevraagd om een handleiding te schrijven voor de

medewerkers van het Rode Kruis. Zij maakte van die kans gebruik om

casework te promoten en stelde voor om de bureaus die hulp verleenden aan

soldaten en hun gezinnen Home Service Bureaus te noemen. Dit initiatief

sloeg enorm aan: het aantal leden van het Rode Kruis steeg van 486.000 in

1917 naar 20.648.000 in 1918 en met fundraising werd het voor die tijd

ongekende bedrag van $ 400.000.000.verzameld. In vrijwel elke gemeen-

schap in de VS was een afvaardiging van de Home Service Bureaus actief. ‘De

wereldoorlog deed in twee jaar meer voor het social work dan de Settlement

houses en de Charity Organizations in vijfentwintig jaar hadden kunnen

bereiken’, schrijft William Black (1991:379 e.v.) in een artikel met de titel

‘Social Work in World War I: A Method lost’.

De staart van de titel slaat op het feit dat na het beëindigen van de oorlog

de Home Service Bureaus weer werden opgedoekt. ‘The dream of universal

social services was abandoned’ (Black, 1991:397). Zodoende werd een voor-

ziening die overeenkomsten vertoonde met het Nederlandse algemeen

maatschappelijk werk (dat overigens pas na de Tweede Wereldoorlog van de

grond kwam) weer opgeheven. Wat doorwerkte was de ervaring die social

workers opgedaan hadden met het werken met mensen die leefden boven de

armoedegrens. Daarbij was gebleken dat zij ook iets te bieden hadden aan

mensen die niet per se financieel-materiële, maar bijvoorbeeld emotionele of

relationele problemen hadden. Voor de professionals betekende dit dat hun

horizon werd verbreed. ‘It took a war to bring about a realization that social

services benefited all, not just the dependent, delinquent, or defective classes

in society’ (Black, 1991:396). Een van de gevolgen zou zijn dat social workers

zich meer op de middenklassen dan op de lagere klassen gingen richten, een

tendens die Specht en Courtney later (1995) aan de kaak stelden.
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Opkomst van het psychiatrisch social work

Een andere ingrijpende verandering voor het social casework als gevolg van

de wereldoorlog was de opkomst van het psychiatrisch social work. Mede-

werkers van de Home Service Bureaus die aan de frontlinies werden inge-

schakeld voor hulpverlening aan soldaten, kregen te maken met de psychi-

sche gevolgen van oorlogvoering. Een van de meest aandacht vragende ge-

volgen werd ‘shell shock’ genoemd. Sommige soldaten die niet gewond

waren, vertoonden emotionele en gedragsafwijkingen die men niet kon

thuisbrengen. Men dacht eerst dat blootstelling aan zware ontploffingen

hersenen en zenuwstelsel beschadigd hadden, maar naderhand bleek dat

soldaten die daaraan niet blootgesteld waren soortgelijke verschijnselen

vertoonden. Psychiaters vonden in het werk van Freud een verklaring voor

deze raadselachtige aandoening, en zo kwam het dat social workers die

verbonden waren aan neuropsychiatrische ziekenhuizen van het leger als

eersten over de nieuwe gedragstheorieën hoorden. Ze bleken daar goed werk

te kunnen doen en een en ander vormde in 1918 de aanleiding tot het starten

van een opleiding voor psychiatrisch social workers aan het Smith College in

Boston, dat samenwerkte met het Boston Psychopathic Hospital. Dit initia-

tief werd elders nagevolgd, aangezien de Public Health Service in de VS als

nasleep van de oorlog te maken kreeg met grote aantallen patiënten met

psychische klachten. Het Bureau of War Risk Insurance schatte hun aantal

op vijftig duizend, hetgeen betekende dat er veel psychiatrisch geschoolde

social workers nodig waren om een aandeel te leveren in de behandeling.

Voor hen opende de psychoanalyse perspectieven op een nieuw social case-

workconcept, nu gebaseerd op een wetenschappelijk verantwoorde psycho-

logie, althans gemeten aan de toenmalige stand van zaken in de wetenschap.

De psychiatrische zondvloed

De nieuwe psychiatrische oriëntatie leek social workers houvast en status te

bieden en kreeg dan ook massaal aandacht. Briar en Miller (1971:10) karak-

teriseren de periode 1917-1929 als de tijd van ‘de psychiatrische zondvloed’.

In 1919 werd de Nationale Conferentie van Social Work beheerst door de

psychiatrie. De daardoor beı̈nvloede concepten waarmee de Home Service

Bureaus werkten – onder meer met betrekking tot oorlogsneurosen – gingen

van mond tot mond en werden ook bruikbaar geacht in andere contexten. Zo

richtte men onder invloed van de Mental Hygiene Movement overal in het

land Child Guidance Clinics op, die zich baseerden op psychologische en

psychiatrische theorieën. Mary Jarrett hield op de Nationale Conferentie een

lezing met als titel: ‘De rode draad van de psychiatrie loopt door al het social

casework’. Zij betoogde dat het in vijftig procent van de gevallen die in Social

Diagnosis worden beschreven in feite om psychiatrische problemen ging:

‘Cliënten van het social work hebben psychische afwijkingen van allerlei

aard. De psychiatrische invalshoek geeft het social casework aansluiting bij

de grote geestelijke gezondheidsbeweging; het zal casework een nieuwe
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objectiviteit verschaffen; daarenboven betekent het voor de arme overwerkte

caseworker dat haar taak lichter wordt (want het verklaart veel)!’

De psychiatrisch social workers werden beschouwd als ‘the queen of the

caseworkers’ (Trattner, 1994:262). Zij brachten Freuds belangrijkste ontdek-

kingen over naar de taal en de praktijk van het casework. Zij identificeerden

zich meer met het team van de psychiatrische kliniek dan met traditionele

caseworkers, die zich immers niet baseerden op de nieuwe freudiaanse con-

cepten, zoals verdedigingsmechanismen, overdracht, egosterkte en ego-

zwakte, het oedipuscomplex, libido. Weliswaar bleven de psychiatrisch so-

cial workers een kleine elitegroep, maar die groeide wel en oefende invloed

uit op andere social worksettings. De meeste social workers en instellingen

probeerden wat met de nieuwe inzichten te doen door ze te combineren met

de bestaande praktijk die was gebaseerd op rationele analyse en gerichte

verandering van omgevingsfactoren. Financiële ondersteuning aan cliënten

werd nog steeds geboden, maar nu vanuit de gedachtegang dat gewerkt

diende te worden met de belangrijkste obsessie van cliënten – geld – als

sleutel voor zowel hun fysieke als emotionele overlevingskansen. In Amerika

– een prestatiegerichte kapitalistische samenleving waarin rijkdom werd

(wordt) gelijkgesteld met status – was (is) financiële afhankelijkheid een

teken van persoonlijke onbekwaamheid en onwaardigheid en dus gingen

(gaan) arme cliënten gebukt onder minderwaardigheids- en schuldgevoe-

lens, die met financiële bijstand konden worden tegengegaan (Trattner,

1994:267).

Dat social casework zich verbond met de psychiatrie en de psychoanalyse

(Briar & Miller [1971:65] stellen dat het er zich aan overleverde) leek in eerste

instantie beloften in te houden voor een nieuw social caseworkconcept. Een

caseworkconcept op basis van freudiaanse theorieën over de mysteries van de

psyche, de persoonlijkheid en de emoties. Maar in tweede instantie veroor-

zaakte het een ernstig langetermijnprobleem voor het social work (Trattner,

1994:262). Niet alleen ondermijnde deze oriëntatie de gerichtheid van het

beroep op de zeer gebrekkige levenstandaard van achterstandsgroepen in de

grote steden, maar ook de door social workers zo fel begeerde professionele

identiteit werd er ernstig door bedreigd. Als kennis van de psychiatrie in-

derdaad fundamenteel was voor het vak, dan waren social workers gedoemd

om de hulpjes te worden van de psychiaters, alleen al op basis van hun

geringere opleiding. Trattner is van mening dat het legitiem was dat social

workers zich inspanden om wetenschappelijk gefundeerde persoonlijk-

heidstheorieën in hun werk te integreren, maar vond dat zij de slinger te ver

lieten doorslaan. Briar en Miller (1971:65) delen deze mening. Ook merken

zij op (11) dat de twee psychologische scholen die opgeld maakten in de

periode rond 1920, te weten het behaviorisme van Watson enerzijds en de

dynamische psychologie van Freud anderzijds, op diverse fronten in een

enorme strijd verwikkeld waren en dat alleen op het terrein van het casework

de strijd snel werd beslist in het voordeel van Freud. Hun kritiek op die

keuze blijkt uit het volgende citaat: ‘Mary Richmond en haar richtlijnen

werden aan de kant gezet door de dwepers die een nieuwe meester hadden
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gevonden.’ In de oorspronkelijke tekst (13) staat: ‘The percepts of Mary

Richmond were ready to be overthrown by the zealots who had found a new

master.’

What is Social Casework?, 1922

Richmond nam stelling in de kwesties rond het caseworkconcept. Vijf jaar na

het verschijnen van Social Diagnosis publiceerde zij What is Social Casework?

(1922), waarvan in 1926 en 1939 Nederlandse vertalingen verschenen, zij het

onder verschillende titels. In 1926 heette het boek Maatschappelijk hulpbetoon

en in 1939 Maatschappelijke werkers en hun taak. Citaten in het vervolg van dit

hoofdstuk zijn afkomstig uit de laatstgenoemde vertaling van 1939.

Opmerkelijk is dat Richmond – anders dan in Social Diagnosis – nu ook

aandacht besteedt aan psychologische factoren. Zij noemt met name de be-

havioristische psychologen Watson en Warren (Richmond, 1939: 2). Niet

ondenkbaar is dat Richmond, die duidelijk niet gecharmeerd was van de

psychoanalyse van Freud (Robinson, 1930:39) toch onder invloed van Freuds

ideeën het belang van psychologische aspecten in de hulpverlening onder de

aandacht wil brengen. Zij neemt stelling tegen de ‘psychiatrische zondvloed’

door te betogen dat het psychiatrisch maatschappelijk werk op zichzelf een

waardevol onderdeel is van het medisch maatschappelijk werk, ’maar het

kan ons alleen belang inboezemen indien zulk maatschappelijk werk on-

dernomen wordt in nauwe samenwerking met een alleszins bekwame psy-

chiater’ (Richmond, 1939:163).

Analyse van zes praktijksituaties

Het belangrijkste deel van What is Social Casework? bestaat uit de beschrijving

van zes praktijksituaties (niet van Richmond zelf) die ze vervolgens van

commentaar voorziet. Zoals ook Hollis in later jaren (1939) zal doen, gaat ze

na welke handelingen in deze casussen door de werkers zijn verricht en met

welk effect. En net als Hollis in later jaren, staat haar voor ogen te ‘leren van

gevallen’ (Van der Laan, 1996). Zij omschrijft en classificeert de waargeno-

men handelingen, waarbij ze twee rubrieken onderscheidt: inzicht en in-

grijpen. De rubriek inzicht verdeelt ze in: a. inzicht in individualiteit en

persoonlijke karaktereigenschappen; b. inzicht in de hulpmiddelen, gevaren

en invloeden van de maatschappelijke omgeving. De rubriek ingrijpen in: c.

directe inwerking van gemoed op gemoed (direct action of mind upon mind)

en d. indirecte inwerking door middel van de maatschappelijke omgeving

(Richmond, 1939:77 e.v.).

Richmond licht deze categorieën toe aan de hand van fragmenten uit de zes

beschreven praktijksituaties en komt daarbij tot enkele opmerkelijke con-

clusies. Ze zegt bijvoorbeeld (62): ‘De vormen van behandeling, die in mijn

lijst onder direct ingrijpen gerangschikt zijn, beginnen met zulk dienstbe-

toon, vaak van de nederigste soort, dat tot versteviging strekt van de per-
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soonlijke verhouding tot den cliënt’. Deze aanpak doet denken aan wat

heden ten dage wordt gekarakteriseerd als ‘nut bewijzen’ door concrete

diensten te verlenen bij het opbouwen van een werkrelatie met onvrijwillige

cliënten (Henselmans, 1991:11) en met cliënten die moeite hebben de maat-

schappelijk werker te vertrouwen. Praktische handreikingen kunnen dan

het ijs breken en als het ware tastbaar maken dat de werker de bereidheid

heeft tot helpen.

Richmond gaat in op wat er voor het leggen van een professionele werk-

relatie nodig is: eerlijke, open omgang met cliënten, zonder officieel gedoe.

Ze benadrukt dat het zeer belangrijk is dat de maatschappelijk werker

cliënten actief bij de aanpak van hun problemen betrekt. De volgende zins-

neden uit casebeschrijvingen illustreren dit. ‘Zij (de werker) liet Maria

(cliënt) zelf deelnemen aan iedere stap en elke beslissing die genomen werd’

en ‘Mevrouw Allegri woonde de familieraad bij waar ieder zijn oordeel uit-

sprak’ (83, 84). ‘Een plan waarbij zij als partner – deelhebber is misschien de

juiste naam – de verantwoordelijkheid zou delen voor de stappen die

successievelijk moesten worden genomen, dat was het wat de cliënt nodig

had.. .’ en ‘Mensen zijn niet geschikt om een passieve rol te spelen; zij gaan

in elke levensfase achteruit wanneer zij daartoe gedwongen worden’ (130,

131). De gedeelde verantwoordelijkheid tussen cliënt en werker, die later een

wezenlijk aspect gaat vormen van het taakgerichte model en die in hande-

lingstheorieën wordt omschreven als versterking van het handelingsvermo-

gen (Schilder, 1990), is bij Richmond al onderdeel van de aanpak.

Zij toont zich hier de pionier die de basis legt voor theoretische concepten

als ‘participeren van cliënten’ en ‘gedeelde verantwoordelijkheid’, die de-

cennia later een steeds belangrijker plaats krijgen in het social casework. In

Nederland is het Adriani die in zijn lessen CICSA-studenten van deze con-

cepten doordringt (Kamphuis, 1986) en voor het taakgerichte model worden

het pijlers.

Beantwoording van de titelvraag

In de slothoofdstukken beschrijft Richmond wat social casework kan doen in

gezinnen, in scholen, op de werkvloer, in ziekenhuizen en in het kader van

de rechtspraak. Daarbij geeft zij een overzicht van wat zij noemt ‘verschil-

lende vormen van maatschappelijk werk en hun onderling verband’. Uit dit

overzicht blijkt eens temeer dat het begrip ‘social work’ breder is dan wat in

Nederland ‘maatschappelijk werk’ heet. Naast het social casework (waaron-

der Richmond verstaat het werk met individuele cliënten en gezinnen),

noemt zij groepswerk, social reform en sociaalwetenschappelijk onderzoek.

Het groepswerk vindt plaats in settlement houses, recreatiewerk, club- en

buurthuiswerk. Onder social reform verstaat zij ‘het signaleren van mis-

standen en het streven naar betere sociale wetgeving, waarbij de onmiddel-

lijke doelen zijn gelegen in verbetering van woonomstandigheden, gezond-

heidszorg en arbeidsvoorwaarden. Sociaalwetenschappelijk onderzoek als

onderdeel van social work legt een basis voor de andere werkvormen. Rich-
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mond benadrukt dat al deze vormen van social work gezien moeten worden

als één geheel, waarvan het social casework onderdeel uitmaakt.

In het allerlaatste hoofdstuk zegt Richmond dat social casework alleen kan

plaatsvinden binnen een democratische samenleving, en ze omschrijft nog

eens in compacte termen wat het volgens haar inhoudt (196 e.v.): ‘Het ar-

beidsveld strekt zich uit van de nederigste diensten, door liefde, geduld en

sympathie geleid, tot zulke radicale maatregelen als gehele verandering van

omgeving, organisatie van hulpbronnen, waarvan er vroeger in het geheel

geen bestonden, en het weder aanknopen van banden die lang verbroken

waren. Officieel gedoe moet worden vermeden. Aanmoediging, stimulering,

de meest mogelijke deelneming van de cliënt in al de plannen, een tactvol

gebruik van herhaling – dat zijn de methoden waarmee social caseworkers

de beste resultaten behalen. Soms zijn waarschuwingen nodig, moet er dis-

cipline worden toegepast; er moet altijd directe inwerking zijn van ziel op

ziel. Een van de meest kenmerkende methoden van het social casework is de

veelvormige benadering, het samenbinden, het weer bij elkaar brengen’. In

kort bestek is daarmee veel gezegd; over macro- en microaspecten van het

werk, over empathisch werken en disciplinering, over het belang van de

relatie (inwerking van ziel op ziel) en wat in de huidige termen zou heten:

participeren van burgers in de samenleving.

Reacties en commentaren op het werk van Richmond

De commentaren en reacties op het werk van Richmond zijn talrijk en

gevarieerd. Het overzicht dat volgt kan daarom niet volledig zijn, maar

beoogt wel de belangrijkste geluiden en de strekking ervan weer te geven.

Gestart wordt met een commentaar van Richmond zelf (1920:254) en de

echo’s daarvan bij andere commentatoren. Vervolgens worden visies gepre-

senteerd van Robinson (1930), Garrett (1949), Briar en Miller (1971), Orcutt

(1990), Trattner (1994), Specht en Courtney (1994), Waaldijk (1996), Kirk en

Reid (2002) en schrijver dezes. Opvalt dat naarmate haar werk meer vanuit

historisch perspectief bezien wordt, de waardering ervoor toeneemt. Dat

geldt zowel voor haar bijdragen aan de professionalisering van het social

work als voor haar onderzoeksactiviteiten.

Commentaar van Richmond zelf, 1920

Richmond gaf zelf een opmerkelijk commentaar op haar hoofdwerk in een

paper dat bestemd was voor de National Conference of Social Work in 1920.

Zij stelt daarin dat de hulpverlening in Social Diagnosis na de onderzoeksfase

minder goed uit de verf komt, omdat het erop lijkt dat er na het stellen van

de diagnose weinig meer te doen valt. Hoewel ze van plan was zich op een

later tijdstip uitdrukkelijker met de behandeling bezig te houden is zij daar

niet aan toegekomen. Enigszins gelaten merkt zij op: ‘Ik heb noch de tijd

noch de capaciteiten om deze opdracht uit te voeren’ (Richmond, 1920:254).

Deze zelfkritiek wordt weerspiegeld in diverse van de volgende commenta-
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ren, die echter ook de grote betekenis van Richmond onder woorden bren-

gen.

Robinson in A Changing Psychology in Social Work, 1930

Virginia Robinson, die als mede‘stichter’ van de functional school een be-

langrijke rol speelde in de ontwikkeling van het social casework na Rich-

mond, zegt over Social Diagnosis (42): ‘Als men het boek leest in 1930 dan valt

op dat in het laatste decennium een verdieping van kennis heeft plaatsge-

vonden op het gebied van psychologie, psychiatrie en social casework.

Maatschappelijk werkers hebben nu de neiging om het hele concept en de

procedures die Richmond beschrijft, als niet meer van belang te beschouwen.

Maar wij dienen wel te beseffen dat de concepten waar we vandaag de dag

ons werk op baseren te weinig helderheid en zekerheid bevatten om te

kunnen worden vergeleken met de concepten van Social Diagnosis.

Garrett in Historical Survey of the Evolution of Casework, 1949

Annette Garrett beschrijft in een historisch overzicht van de ontwikkeling

van het casework haar eigen ervaringen als social worker in de nadagen van

het Richmondtijdperk en in de beginperiode van de invloed van de psycho-

analyse. ‘Zowel in Social Diagnosis als in The Individual Delinquent (1915) van

William Healy M.D., wordt toegewerkt naar de conclusie dat wanneer er

maar eenmaal voldoende gegevens zijn verzameld wel duidelijk wordt wat

gedaan moet worden. Toen ik begon met mijn werk bij United Charities in

Chicago was het verzamelen van gegevens en het verstrekken van voorzie-

ningen en diensten (services) wellicht op zijn hoogtepunt. Geen enkele cliënt

verliet het kantoor zonder een verwijzing voor de een of andere voorziening.

De meest gebruikte techniek was het ‘persuasive interview‘ (overredingsge-

sprek).Toch vroeg ik me dikwijls af wat nu het effect was van al mijn ver-

wijzingen. Als een vrouw zich aanmeldde met huwelijksproblemen en met

zieke en zich misdragende kinderen, kreeg zij de gelegenheid om vrijuit en

langdurig over haar problemen te praten. Doorgaans ging zo iemand daarna

de deur uit met een brief voor de Court of Domestic Relations, een brief voor

gratis behandeling in een ziekenhuis voor een van de kinderen, een paar

brieven voor arbeidsbemiddelingsbureaus, een brief naar een school voor

gratis melk, schoenen of kleding. Hoewel de hulpvraagster altijd beleefd en

dankbaar afscheid nam, voelde ik mij achteraf dikwijls ongemakkelijk en

vroeg ik mij af welk gebruik zij van al die verwijzingen zou maken. Het is

dan ook geen wonder dat social workers gemakkelijk ervan te overtuigen

waren dat cliënten het beste geholpen werden als zij zichzelf konden helpen

en dat deze overtuiging tijdelijk tot gevolg had dat verwijzing naar allerlei

voorzieningen en hulpbronnen in diskrediet kwam. Te lang was exclusief de

nadruk gelegd op het verstrekken van voorzieningen en diensten die niet het

effect gaven dat men er van verwachtte’ (Garrett, 1949:398 e.v.).2

Briar en Miller in Problems and Issues in Social Casework, 1971

Scott Briar en Henry Miller zijn waarderend én kritisch over het werk van

Richmond. Zij hebben waardering voor de grote inzet waarmee zij zich
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jarenlang inzette voor professionalisering van het beroep. Social casework

stond na publicatie van Social Diagnosis voor een wetenschappelijke en logi-

sche benadering van sociaal onderzoek, die zou leiden tot een nieuw case-

worktijdvak (7 e.v.).

Kritisch zijn de auteurs over het gebruik dat Richmond maakte van de

opvattingen van Adolph Meyer (1951), die van mening was dat indien vol-

doende gegevens over een casus waren verzameld hieruit min of meer van-

zelf de behandeling voortvloeide. Richmond nam deze zienswijze over en

daarmee blijft haar belangrijkste bijdrage aan het social casework het uit-

werken van een systematische benadering van het verzamelen en evalueren

van gegevens (61). Zoals al bleek is Richmond zelf later ook tot dat inzicht

gekomen.

Orcutt in Science and Inquiry in Social Work Practice, 1990

Ben Orcutt (1990:132 e.v.) spreekt in verband met Social Diagnosis van ‘the

first major conceptualization of the casework method’. Richmonds concep-

tualisatie was in overeenstemming met de basisprincipes van de klassieke

wetenschappelijke methode. De vier fasen in de klassieke wetenschappelijke

opvattingen in het begin van de 20e eeuw waren volgens Orcutt:

1 observeren of verzamelen van gegevens die relevant zijn voor het pro-

bleem;

2 hypothese- of theorievorming om betekenis toe te kennen aan de feiten of

observaties;

3 voorspellen of deduceren vanuit de hypothese of theorie en anticiperen op

gebeurtenissen als zich bepaalde feiten voordoen of observaties plaatsvin-

den;

4 verifiëren van de observatie en verzamelen van nieuwe feiten om de voor-

spelling te testen.

Deze fasering van processen vindt Orcutt terug in de nadruk die Richmond

legt op onderzoek, ofwel het verzamelen van bewijs om te komen tot een

sociale diagnose. Dit door het genereren van betrouwbare observaties en

gegevens over de cliënt, zijn omgeving en de problemen. De formulering van

een sociale diagnose over de aard en de oorzaak van de problemen ziet zij als

een hypothese. Het formuleren van een plan van aanpak dat gebaseerd is op

de diagnose houdt vervolgens een voorspelling in van de veranderingen die

zullen optreden. Uit de reacties van de cliënt op de behandeling zal ten slotte

blijken of de diagnose juist gesteld was. Helaas ontbeert de behandelingsfase

bij Richmond de heldere conceptuele basis van de diagnostische fase.

Richmond noemde het proces van verzamelen van gegevens en het over-

denken en becommentariëren ervan ‘social research’. Ze ontwierp richtlijnen

voor het zorgvuldig selecteren van ‘bewijzen’ om de betrouwbaarheid van de

diagnose te vergroten door verschillende oorzaken van vertekening (bias) in

de oordeelsvorming te identificeren. Hiermee zette zij de toon voor onder-

zoeken die veel later plaatsvonden naar de effecten van bias in de perceptuele

context van het social work. Zij waarschuwde voor overgeneralisaties, on-

juiste toepassingen, verkeerd gebruik van analogieën en ondoordacht leggen

BSL - ACA_BK_1KZM - 1812_9789031352906 056

Van Richmond naar Reid48



van relaties tussen oorzaak en gevolg. Uit de al genoemde latere onderzoe-

ken bleek dat dit inderdaad bronnen waren van bias in social work.

Orcutt beschouwt Social Diagnosis als een belangrijke bijdrage aan de we-

tenschap van het social work, die niet alleen gebaseerd is op het onderzoek

dat Richmond en haar medewerkers verrichtten in verband met eigen prak-

tijkervaringen, maar ook op analyses van een uitgebreide en representatieve

verzameling van praktijkverslagen. Zij ziet als Richmonds grote verdienste

dat zij op basis van haar onderzoeksactiviteiten kwam tot het conceptuali-

seren van een praktijkmodel voor het behandelen van gezinnen en indivi-

duele cliënten, ook al kwam de diagnostische fase veel sterker uit de verf dan

de behandelingsfase.

Walter Trattner in From Poor Law to Welfare State. A History of Social Welfare in

America, 1994, 5e ed. en Harry Specht en Mark Courtney in Unfaithful Angels,

1994

De commentaren van Trattner en die van Specht en Courtney worden

samengenomen omdat ze elkaar in hun commentaar op Richmond gedeel-

telijk overlappen. Beide boeken geven een verklaring voor de populariteit

van Social Diagnosis. Trattner meent dat Richmond met dit boek een ant-

woord gaf op de inleiding van Abraham Flexner op de National Conference

in 1915 waarin hij betoogde dat social work geen professie was. Specht en

Courtney zijn van mening dat de social workers met Social Diagnosis een

instrument in handen kregen waarmee zij de cliënt aan het woord konden

laten. Tot die tijd werd de inbreng van cliënten zelf als niet ter zake doend

beschouwd.

Trattner (258) laat zich kritisch uit over Richmonds overbenadrukking van

de beginfase: ‘Casework was voor Richmond zowel diagnose als behandeling,

maar Social Diagnosis gaat alleen over de diagnose: onderzoek naar de pro-

blemen van cliënten’. Specht en Courtney (78 e.v.) zeggen: ‘. . . nergens in het

boek vertelt Richmond de lezer wat die kan doen met die informatie die in de

sociale diagnose wordt belicht’. Vervolgens vragen zij zich af: ‘Als Social

Diagnosis zo weinig te bieden had als het ging om praktische interventies bij

het oplossen van problemen, waarom was het boek dan toentertijd zo ge-

weldig belangrijk voor professionals?’ Ze geven zelf het antwoord, waarmee

ze de betekenis van Richmond in het perspectief van haar eigen tijd goed

doen uitkomen: ’The reason was that up to that time it had not occurred to

the people who dealt with paupers and other dependent persons that any-

thing of value could be learned by talking to them’. Richmond rekende af

met dit vooroordeel en opende voor de friendly visitors en sociale onderzoe-

kers ‘a new world of inquiry’. Ze was op zoek naar een theorie die naderhand

‘sociale psychologie’ genoemd zou worden, maar die kwam pas rond 1940

van de grond: te laat voor Richmond (Specht & Courtney, 345 e.v.). Specht en

Courtney hebben veel waardering voor het concept van het cirkeldiagram,

waarmee Richmond haar kijk op de samenhang tussen cliënt en omgeving

visualiseerde. Zij beschouwen dit concept als een voorloper van de gezins-

benadering gebaseerd op de systeemtheorie.
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Waaldijk in Het Amerika der Vrouw, 1996

Berteke Waaldijk (1996:238 e.v.) belicht verschillende aspecten van Rich-

mond. Zij beschrijft haar als een vrouw die politiek conservatief was (zij was

een tegenstander van wettelijk gegarandeerde sociale uitkeringen) maar die

er desondanks in slaagde het gezag van de individuele hulpverlener overeind

te houden in een periode die een maalstroom van veranderingen te zien gaf

in het denken over sociale problemen. Mogelijk is het de combinatie van

vergeefse politieke stellingname en succesvolle professionalisering, waar-

door het werk van Richmond de indruk wekt een mengeling te zijn van een

achterhoedegevecht en het vooruitlopen op moderne vormen van sociale

zorg. Met het publiceren van Social Diagnosis maakte Richmond zich los van

de COS-context. Onderzoek was niet langer een middel om eventuele onte-

rechte aanvragen op te sporen, maar stond in dienst van diagnose van de

sociale problemen en mogelijke oplossingen daarvan. Dat neemt niet weg

dat een groot deel van Social Diagnosis ging over het verzamelen van be-

trouwbare informatie.

Kirk en Reid in Science and Social Work. A critical appraisal, 2002

Stuart Kirk en William Reid zijn het meest uitgesproken in hun waarde-

ring voor de logica en de zorgvuldigheid van de methoden voor sociaal

onderzoek die Richmond toepaste bij haar onderzoeksarbeid voor Social Di-

agnosis en What is Social Casework?. Zij noemen met name Richmonds uiteen-

zetting over hoe bewijs kan worden verkregen, vergeleken en geëvalueerd;

welke regels moeten gelden bij het maken van gevolgtrekkingen; het ge-

bruikmaken en evalueren van hulpbronnen; het gebruiken van gedetail-

leerde vragenlijsten bij gesprekken met specifieke cliëntgroepen als bij-

voorbeeld immigranten; aandacht voor het veranderen van de symptomen

van problematiek na verloop van tijd. Al deze onderwerpen kunnen volgens

hen worden gezien als bijdragen aan een wetenschappelijke benadering van

diagnosticeren en zouden in een moderne tekst over empirische praktijk niet

misstaan. Kirk en Reid (30) verwijzen in dit verband naar Colcord en Mann

(1930:427), die berichten over het toekennen van een ‘honorary masters de-

gree’ door het gezaghebbende Smith College in Boston aan Richmond voor

‘het tot stand brengen van de wetenschappelijke basis van een nieuwe pro-

fessie’. Tevens verwijzen ze naar Klein (1931: 67) die Social Diagnosis betitelde

als ‘de formulering van een nieuwe wetenschap’.

Ondanks alle waardering van henzelf en anderen zijn Kirk en Reid van

mening dat wat zij in Social Diagnosis tegenkomen ‘proto-science’ of ‘advan-

ced common sense’ genoemd moet worden.

Het is niet meer maar ook niet minder dan een onderdeel van de route naar

een duidelijker vorm van wetenschap als basis voor de praktijk. Een eind-

weegs verder op die route hebben conceptuele en methodologische verfij-

ningen (zoals het verzamelen van baseline gegevens, het gebruik van on-

derzoeksinstrumenten in beginsituaties en meetinstrumenten voor het

vaststellen van resultaten, het gebruiken van research-based interventies) de

wetenschappelijke basis van de actuele praktijk verbreed.

Dit alles neemt niet weg, menen de auteurs, dat Richmond de eerste was
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die een assessmentmodel voor social work ontwierp dat in principe over-

eenstemde met een wetenschappelijke benadering. Zij gaf het social work

een enorme push in de richting van wetenschappelijke onderbouwing door

een toetssteen te construeren op het traject (continuüm) van gezond verstand

naar wetenschap. Latere praktijkmodellen kunnen met die van haar worden

vergeleken vanuit de vraagstelling of zij inderdaad meer ‘wetenschappelijk’

zijn c.q. hoe ver zij zijn opgeschoven op het continuüm (29 e.v.).

Eigen kanttekeningen

Richmond doet zich kennen als een ‘self-taught and self-made woman’ die

zich vanuit een relatieve achterstandspositie met veel inzet opwerkte. Zij

heeft in haar eigen leven ervaren hoeveel kracht een individu kan ontwik-

kelen, zeker als daarbij steun ontvangen wordt van belangrijke anderen in de

omgeving (in haar geval vond ze die steun onder meer bij Glenn en Cabot).

Dat zij bij haar werk in de COS die eigen kracht als maatstaf hanteerde voor

het beoordelen van anderen, is discutabel maar valt wel te begrijpen.

Richmond had diepgewortelde overtuigingen, die zij niet makkelijk

prijsgaf. Toch geeft zij in haar carrière blijk van voortschrijdend inzicht als

zij het nut inziet van sociale verzekeringen (1939:121), terwijl zij eerder een

fel tegenstander was van ‘anonieme uitkeringen aan anonieme cliënten’. Zij

was van mening dat zulke uitkeringen mensen afhankelijk maakten en soms

ook misbruik uitlokten. Naderhand zag zij in dat de mogelijke afhanke-

lijkheid in geen enkele verhouding stond tot de reële afhankelijkheid die

werd veroorzaakt door erbarmelijke woon-, leef- en werkomstandigheden.

De waarde die Richmond toekent aan het zelfbeschikkingsrecht en de per-

soonlijke benadering van mensen zijn belangrijke pijlers geworden van het

social casework, maar zij besefte wel degelijk dat mensen van zelfbeschik-

kingsrecht niet kunnen eten en er niet in kunnen wonen. Dat Richmond met

haar terughoudendheid op het vlak van algemene sociale uitkeringen wel

een punt had, blijkt onder meer uit de geschiedenis van de Algemene Bij-

standswet in Nederland (Menger, 1997:112-123) en die van ontwikkelingshulp

wereldwijd. Die geschiedenis laat zien dat hulpverlening onder bepaalde

omstandigheden een negatief effect kan hebben op het eigen initiatief van

mensen (www.universalisonline.downfire.com). Ook misbruik maken van

sociale voorzieningen is geen onbekend fenomeen. Dat in Nederland met

een bevolking van ruim zestien miljoen inwoners ongeveer één miljoen

mensen als arbeidsongeschikt in de WAO zaten (2001), noemt Paul Scheffer

een ‘sociaal schandaal’ (2005). Hulpverlening is een complexe zaak waarbij

eendimensionale visies niet aansluiten en enkelvoudige oplossingen niet

werken.

Kenmerken van het werkmodel van Richmond

Het werkmodel van Richmond kan worden beschouwd als het basismodel

voor het social casework. Aan de hand van de kenmerken van dit model kan

een vergelijking gemaakt worden met latere modellen. Ingegaan wordt –

BSL - ACA_BK_1KZM - 1812_9789031352906 059

2 De periode 1889-1925. Mary Ellen Richmond 51



conform het vergelijkingsschema uit hoofdstuk 1 – op de richtlijnen voor het

handelen, de theoretische onderbouwing, de onderzoeksbasis en de waar-

denbasis van het model.

Richtlijnen voor het handelen

Richmond geeft zeer gedetailleerd weer welke gegevens dienen te worden

verzameld over de cliënt en zijn probleem, en op welke manier. Het gaat

erom op planmatige en systematische wijze onderzoek te doen om te komen

tot een sociale diagnose. Daarvoor zijn onder meer gegevens nodig over de

verschillende ‘kringen’, waaruit de sociale omgeving van de cliënt bestaat en

over zijn economische omstandigheden. Streven naar een ‘friendly relati-

onship’ is bevorderlijk om samenwerking met de cliënt inhoud en vorm te

geven en samenwerkingsbereidheid is op zijn beurt weer bevorderlijk voor

de relatie. Richmond geeft richtlijnen voor het eerste contact met de cliënt,

voor werken met de ‘family group’ en voor het contact met externe bronnen,

die informatie en mogelijk ook steun kunnen bieden (familieleden, medi-

sche wereld, school, werkgever, collega’s, registers van burgerlijke stand,

buren, politie, sociale instellingen). Ze geeft aan hoe gebruikgemaakt kan

worden van vragenlijsten voor gezinnen, emigranten en andere cliëntgroe-

pen. De in samenwerking met de verschillende partijen verkregen gegevens

dienen met elkaar vergeleken en geı̈nterpreteerd te worden (comparison and

interpretation) om tot een verantwoorde sociale diagnose te komen. De

aanname van Richmond is dat uit een verantwoorde sociale diagnose min of

meer vanzelfsprekend een behandelingsplan voortvloeit.

In What is Social Casework? geeft zij op basis van analyse van zes praktijk-

situaties richtlijnen voor handelingen (interventies) waarbij zij onderscheid

maakt tussen tot inzicht komen en ingrijpen. Interessant is dat uit de voor-

beelden die Richmond beschrijft, naar voren komt dat zij veel nadruk legt op

het betrekken van cliënten bij de aanpak. Zij noemt cliënten deelhebber aan

het proces.

Theoretische onderbouwing

Social Diagnosis verschaft niet alleen richtlijnen voor het handelen van de

social caseworker maar kan ook beschouwd worden als een interventietheo-

rie. Richmond gaat uit van de hypothese dat voor een verantwoorde hulp-

verlening over met name genoemde gebieden gedetailleerde gegevens nodig

zijn en geeft weer waarom het verkrijgen van die gegevens en het interpre-

teren ervan op specifieke wijze dient te geschieden. Voor verantwoord hulp-

verlenen is een verantwoorde diagnose nodig. Richmond kiest bij het maken

van een sociale diagnose voor het zorgvuldig verzamelen en afwegen van

social evidence in plaats van zich laten leiden door ‘sweeping social theories’.

Of social workers nu behoren tot extreem links of tot extreem rechts, als

professionals dienen ze hun denken en doen te richten naar de casework-

theorie, die zich op haar beurt laat leiden door de feiten en door het belang

van de cliënten.
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Evenals haar richtlijnen voor het handelen beperkt Richmonds interventie-

theorie zich voornamelijk tot de beginfase van het hulpverleningsproces.

Verklarende wetenschappelijke theorieën zijn bij Richmond schaars, maar in

haar tijd waren de sociale wetenschappen ook nog weinig ontwikkeld. Wel is

er enige invloed van sociologische en psychologische theorieën. De invloed

van sociologie op Social Diagnosis berust op het werk van L.F. Ward, die in

1883 Dynamic Sociology publiceerde. In What is Social Casework? verwijst Rich-

mond naar publicaties van de psychologen Watson en Warren (1939:72).

Volgens Kirk en Reid (2002: 29) heeft Richmond zich bij het ontwikkelen van

haar model laten beı̈nvloeden door onderzoeksmethoden in de medische

wetenschap en zij heeft zich eveneens laten inspireren door theorie op het

vlak van recht, geschiedenis en logica. Op basis van zeer breed praktijkon-

derzoek (casuı̈stiek) ontwikkelde ze ook haar eigen theorie, bijvoorbeeld op

het gebied van het actief betrekken van cliënten bij de aanpak. In dat kader

onderscheidde Richmond ook cliëntbenaderingen op basis van inzicht en op

basis van ingrijpen. Verder ontwikkelde ze het cirkeldiagram om invloeden

uit de nabije en wijdere omgeving in kaart te brengen, waarmee ze handen

en voeten geeft aan haar theorie dat de cliënt altijd gezien en benaderd moet

worden als onderdeel van een groter sociaal geheel.

Onderzoeksbasis

Richmond liet zich bij het ontwikkelen van haar model leiden door analo-

gieën met andere professies, maar vooral baseerde zij zich in Social Diagnosis

op eigen onderzoek naar en analyse van vele honderden praktijksituaties

over een periode van vijftien jaar. Zij maakt melding van fouten zoals

omissies in de feitenverzameling, en lichtvaardig leggen van relaties tussen

oorzaak en gevolg. In het bijzonder besteedt zij aandacht aan fouten en

onzorgvuldigheden die zich bij interpretatie van de verzamelde gegevens

kunnen voordoen en die aanleiding moeten geven tot wijziging van de

diagnose. Kirk en Reid (2002:29) maken attent op de volgende zin uit een

vragenlijst die Richmond opstelt voor het beoordelen van praktijkverslagen

voor haar onderzoek: ‘What hypotheses and inferences of the worker and

others have been accepted without the necessary testing?’ Een dergelijke

tekst, zo merken zij op, zou niet misplaatst zijn in een hedendaags onder-

zoeksmodel.

Social Diagnosis expliciteerde voor social workers van destijds dat zij, in

tegenstelling tot wat Flexner in 1915 had beweerd, wel degelijk professioneel

konden opereren (mede) op basis van onderzoekstheorie in plaats van uit-

sluitend te steunen op gezond verstand en ervaring. Richmond deed zowel

aan kwantitatieve analyse (een zeer groot aantal cases voor Social Diagnosis) als

aan kwalitatieve analyse (genoemde cases en de zes gedetailleerd beschreven

cases in What is Social Casework?). Meer dan voorgangers of tijdgenoten komt

Mary Richmond de eer toe dat zij de fundamenten heeft gelegd voor een

wetenschappelijke aanpak in het casework, concludeert Germain (1970).
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Waardenbasis

De constatering van Reid en Epstein (1977:27) dat caseworkmodellen zelden

duidelijk en gedetailleerd geformuleerde waardepremissen bevatten, geldt

ook voor het model van Richmond. Opmerkelijk is het grote verschil tussen

de soms hoogdravende teksten van de Nederlandse pionier Muller-Lulofs

over de waarden die aan het werk ten grondslag liggen en de summiere

uitwerking hiervan in het boek van Richmond. Dit valt extra op omdat

Muller-Lulofs’ boek Van mensch tot mensch vrijwel gelijktijdig verscheen met

dat van Richmond, respectievelijk in 1916 en 1917.

Niettemin zijn bij Richmond op verschillende plaatsen verwijzingen te

vinden naar waarden waarop haar social workmodel steunt. Zorgvuldig

verzamelen van feiten en de context waarin die zich voordoen, scoort hoger

dan aandacht voor belevingen en psychologische interpretaties.

In een citaat over Octavia Hill maakt zij duidelijk dat zij de waarde on-

derschrijft die door Briar en Miller (1971:33) als hét uitgangspunt voor het

social work wordt genoemd: ‘the individual human being has an intrinsic

worth, dignity and importance’. Een belangrijk methodisch-ethisch principe

is ook dat niet buiten de cliënt om beslist en gehandeld wordt maar dat hij

zelf, waar maar enigszins mogelijk, wordt geactiveerd en gekend in de

overwegingen van de werker. Richmond gelooft met hart en ziel in de eigen

kracht van mensen; die moet worden uitgedaagd. Van vertroeteling moet ze

niets hebben; ‘friendliness’ daarentegen is wezenlijk. Disciplineren kan no-

dig zijn in bepaalde cliëntcontacten, maar dat kan alleen maar in een ‘contact

van ziel tot ziel’. Wederzijdse betrokkenheid van cliënt en werker en

‘embeddedness van de cliënt in zijn omgeving’ scoren bij Richmond hoog.

Antwoord op onderzoeksvraag A.1

Onderzoeksvraag A.1 luidt: Welke bijdragen zijn er in de Verenigde Staten in

de periode 1898-1925 geleverd aan de ontwikkeling van methoden van social

casework?

Voor het beantwoorden van deze vraag ga ik uit van de visies van Specht en

Courtney, Orcutt, en Kirk en Reid. Specht en Courtney noemen de innova-

tieve bijdrage van Richmond aan het diagnostisch instrumentarium voor

individuen en gezinnen een voorloper van de sociale systeemtheorie. Het

door haar ontwikkelde instrument werd naderhand toegepast door Adriani

(1923), door Stikker (1989) en door Tolson c.s. (1994).

Orcutt spreekt in verband met Social Diagnosis van ‘the first major concep-

tualization of the casework method’. Deze conceptualisering is volgens haar

in overeenstemming met de basisprincipes van de klassieke wetenschappe-

lijke methode (observatie, hypothese, experiment, verificatie) waarbij Rich-

monds sterke gerichtheid op de praktijk bij voortduring vragen opwierp

voor haar ‘theoretical commitment’. Het is haar grote verdienste dat zij op

basis van haar onderzoeksactiviteiten, onder meer de analyse van een uit-

gebreide en representatieve verzameling praktijkverslagen, kwam tot een
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eerste conceptualisering van een praktijkmodel voor hulpverlening aan ge-

zinnen en individuele cliënten.

Volgens Kirk en Reid bood het model van Richmond een gedetailleerd

protocol dat ook een kenmerk is van de logica en zorgvuldigheid van we-

tenschappelijke methoden voor sociaal onderzoek.

Zij noemen een aantal uitwerkingen (bijvoorbeeld hoe bewijs kan worden

verkregen, vergeleken en geëvalueerd, welke regels gevolgd moeten worden

bij het maken van gevolgtrekkingen, hoe gebruik kan worden gemaakt van

hulpbronnen, hoe gedetailleerde vragenlijsten kunnen worden gebruikt bij

gesprekken met specifieke cliëntgroepen) die kunnen worden gezien als

bijdragen aan een wetenschappelijke benadering van diagnosticeren c.q.

assessment en die in een moderne tekst over empirische praktijk niet zouden

misstaan.

Op grond van deze overwegingen is het verantwoord te stellen dat in de VS in

de periode 1898-1925 bijdragen zijn geleverd aan de ontwikkeling van me-

thoden van social casework, omdat er sprake is van 1 voorlopig of suggere-

rend bewijs, zoals anekdotische observaties, single-case (N=1) verslagen, niet-

gecontroleerde of open onderzoeken, en 2 veelbelovend of belangwekkend

bewijs, gebaseerd op de uitkomsten van verschillende niet gecontroleerde

onderzoeken met redelijke positieve en consistente resultaten (Curtis, 1996).

Noten

1 Charity Organization Societies (COS) waren organisaties voor liefdadigheid die in veel

Amerikaanse steden waren gevestigd.

2 Garrett, A. 1949. Historical Survey of the evolution of casework. Principles and Techniques

in Social Casework. Selected Articles, 398-399. Uit het fragment wordt niet duidelijk

waarom de verstrekkingen niet effectief waren. Wat er vooral in doorklinkt is het

onbehagen van de social caseworker die zich afvraagt wat cliënten met de verwijzingen

doen.
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j3 Caseworkstromingen en differentiaties
in de VS na Mary Richmond 1925-1947

Inleiding

Na Mary Richmond komen in de VS, ruwweg gedurende de periode 1925-

1947, in het social casework twee stromingen tot ontwikkeling. De meest

dominante, de diagnostic school, baseerde zich op de psychologie van Freud

met zijn sterke nadruk op de vroege levensjaren en het daardoor gedetermi-

neerd zijn. De functional school steunde op de psychologie van Rank, die

uitging van het belang van de menselijke wil en de nadruk legde op het

heden. De hoofdfiguren van deze beide stromingen, Hamilton en Hollis voor

de diagnostic school, en Robinson en Taft voor de functional school, staan in

dit hoofdstuk centraal. Maar om te beginnen wordt stilgestaan bij het werk

van Karpf die als eerste onderzocht in hoeverre en hoe maatschappelijk

werkers gebruikmaken van kennis uit de sociale wetenschappen. En verder-

op in het hoofdstuk wordt nog het werk van Rogers en dat van Towle belicht,

die met hun opvattingen over hulpverlening – hoe verschillend ook – beiden

invloed hebben gehad op het Nederlandse maatschappelijk werk. Gekozen is

voor het jaar 1947 als sluitstuk van deze periode, omdat dat het jaar was

waarin vertegenwoordigers van het Nederlandse maatschappelijk werk zich

gingen oriënteren op wat in de VS op het gebied van het social casework tot

stand was gebracht.

Aan het eind van het hoofdstuk wordt antwoord gegeven op onderzoeks-

vraag A.2: Welke bijdragen zijn in de VS in de periode 1925-1947 geleverd aan

de ontwikkeling van methoden van social casework?

Een wetenschappelijke basis van het casework: kritiek en
controverses

Over de ‘scientific base’ van het casework en dan vooral de doorwerking

ervan in de praktijk was voorlopig nog wel wat op- en aan te merken. Aan het

einde van de jaren twintig onderzocht Maurice Karpf praktijkverslagen van

maatschappelijk werkers bij family-agencies en publiceerde daarover in zijn

boek The Scientific Base of Social Work (1931). Dit was waarschijnlijk de eerste

‘moderne’ analyse van social workinterventies in de zin dat werd uitgegaan
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van een ruime steekproef, een algemene typologie van interventies en

kwantificering van de uitkomsten. Karpf kwam tot de ontdekking dat de

werkers voornamelijk uitgingen van ‘common sense’ concepten en beoorde-

lingen. ‘Despite the testimony of social work literature that social workers

should have training in the social sciences basic to social work, their case

records give little indication that they have or use such knowledge’

(1931:353).

Karpf pleitte op grond van zijn bevindingen voor een verhoging van het

wetenschappelijk gehalte van het social work. Hij ging ervan uit dat het

beroep meer moest inhouden dan werken op basis van gezond verstand en

ervaring, wanneer het tenminste overeenkomstig zijn ambities beschouwd

wilde worden als een professie. Dit is een forse impliciete kritiek, waarbij

Kirk en Reid opmerken dat de wetenschappelijke kennis niet alleen schaars

was, maar dat die kennis vaak ook niet relevant was voor de problemen en

cliënten waar werkers mee te maken hadden (Kirk & Reid, 2002:35). Niet-

temin ontstonden in het social casework verschillende stromingen die zich

uitdrukkelijk baseerden op verschillende wetenschappelijke theorieën (let

wel: wetenschappelijk in termen van die tijd). Dat was al vroeger begonnen,

ook al vond Karpf daar weinig sporen van.

Nadat Social Diagnosis in 1917 was verschenen en de belangrijkste bron was

voor caseworkers, werden vanaf 1920 vooral de psychiatrisch social workers

gegrepen door de psychoanalytische beweging. Zij zagen in deze benadering

een meerwaarde ten opzichte van de op het verzamelen van feiten gebaseerde

benadering van Richmond. Aanvankelijk omhelsde slechts een voorhoede

het psychoanalytische social casework, maar in de VS werd het uiteindelijk

de dominante caseworkbenadering en vandaag de dag is het nog steeds een

invloedrijke stroming (Kirk & Reid, 2002:31).

Terwijl Richmond er niet in slaagde om met What is Social Casework? (1922)

haar invloed op het social casework te behouden, werd tegelijkertijd de

school die het psychoanalytische social casework hoog in het vaandel ging

dragen bekend onder de naam ‘diagnostic school’. Gezaghebbende auteurs

binnen deze school waren Gordon Hamilton en Florence Hollis, beiden

docerend aan de School of Social Work aan de Columbia Universiteit van

New York. De naam ‘diagnostic’ school wekt een associatie met Social Dia-

gnosis van Richmond, hetgeen niet in alle opzichten terecht is. In 1929 werd

in Milford de jaarlijkse Nationale Conferentie voor Social Workers gehou-

den. Tijdens deze conferentie probeerde men de grondslagen te formuleren

voor een caseworkmodel dat voor het hele land en voor alle werksoorten

gelijk zou zijn. In de tekst die daaruit voortvloeide zijn duidelijk de denk-

beelden van de freudiaanse psychologie terug te vinden. Freud geloofde in

psychisch determinisme, in de krachten van het onbewuste en van de in-

stincten. In Freuds visie gebeurt niets bij toeval. Gedrag wordt gestuurd

door onbewuste conflicten die voortkomen uit de vroege kinderjaren en ge-

centreerd zijn rond agressieve en seksuele instincten. Freud identificeerde de

psychoseksuele perioden (oraal, anaal, fallisch, oedipaal) die centraal staan in

het ontstaan van angsten, conflicten, afweer, karaktertrekken en neurotische
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symptomen. Hij besteedde aanmerkelijk minder aandacht aan de rol van

interpersoonlijke relaties, de sociale omgeving en de invloed van gebeurte-

nissen in het latere leven op de persoonlijke ontwikkeling. Het gevolg was

dat een psychoanalytisch georiënteerde maatschappelijke werkbehandeling

zich eerder richtte op het innerlijke leven van cliënten dan op de interper-

soonlijke aspecten of de omgevingscontext (Goldstein, 1987:106).

Het streven naar uniformiteit in de caseworkaanpak werd in de eerste plaats

doorkruist door de grote economische depressie die honderdduizenden

mensen dwong om aan te kloppen bij de ‘relief’ instellingen. Dit leidde tot

een grote toename van medewerkers bij deze instellingen en omdat veel

mensen zo snel mogelijk geholpen dienden te worden, kwam de tijdsduur

van de dienstverlening onder grote druk te staan. Dat betekende dat de lange

tijdsduur van de psychodynamische aanpak niet kon worden gehandhaafd.

Dit maakte de geesten rijp voor de egopsychologie van Anna Freud (1936), die

met een gewijzigd egobegrip de weg opende voor het werken met ervaringen

in het heden. Een tweede factor die het streven naar eenheid in de aanpak

doorkruiste was de publicatie in 1930 van het boek A Changing Psychology in

Social Case Work van Virginia Robinson. Robinson, die doceerde aan de

Pennsylvania School of Social Work, zette zich af tegen de sterke nadruk op

de psychoanalytische denkwijze, en daarmee tegen de New Yorkse diagnostic

school. Mensen zijn geen organismen die heen en weer slingeren op de eb en

vloed van hun instincten of gemangeld worden door de grilligheden van een

economisch systeem, maar zij beschikken over een eigen wil om vorm en

inhoud te geven aan hun leven. Robinson behoorde tot de groep mensen die

later de ‘functional school’ zou gaan heten en zich baseerde op de psycho-

logie van Otto Rank, een vroegere student van Freud. Directe aanleiding

voor de verwijdering tussen Freud en Rank was de publicatie van Das Trauma

der Geburt (1923), waarin Rank stelt dat mensen keer op keer een breuk met

hun voorgeschiedenis moeten doormaken, analoog aan de geboorte. In zijn

praktijk als analyticus wilde Rank uitdrukkelijker ruimte laten aan de acti-

viteit en interpretatie van de patiënt. Robinson (en later ook Carl Rogers)

bouwde hierop voort. Een ander kenmerkend aspect was dat Rank in een

vroeg stadium het einde van de analyse aan de orde stelde. De patiënt kon

zich zo via de tijdsdruk voorbereiden op de aangekondigde separatie van de

analyticus: een opnieuw beleefd geboortetrauma (Waaldijk, 1996:74). Ook de

beperkte tijdsduur die de functional school in haar benadering overnam was

op deze denkbeelden gebaseerd. Niet de kostenfactor noch de behoefte van

cliënten aan min of meer kortdurende hulp waren hierbij doorslaggevend.

In 1937 publiceerde Jessie Taft, een collega van Robinson, het artikel ‘The

Relation of Function to Process’ in het Journal of Social Work Process (Robinson,

1962:206). Met deze publicatie doopte zij als het ware de Pennsylvania School

als ‘de functional school’, die zich duidelijk onderscheidde van de New

Yorkse diagnostic school. Omdat binnen de functional school uitdrukkelijk

geen diagnose werd gesteld en cliënt en werker elke keer opnieuw een on-

zekere zoektocht aangingen naar de groeimogelijkheden van de cliënt,

achtte Taft de functie van de social workinstelling de enige stabiele factor in
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het hulpverleningsproces (Robinson, 1962:215). Over het al dan niet stellen

van een diagnose en het al dan niet centraal stellen van de functie van de

instelling konden de diagnostic en de functional school het niet eens wor-

den. Dit leidde tot een controverse die een jarenlange en verbeten strijd tot

gevolg had.

De diagnostic school in het social casework

Gordon Hamilton en Florence Hollis waren dragende figuren van de dia-

gnostic school. Hamilton schreef in de periode die dit hoofdstuk bestrijkt

haar standaardwerk; Hollis maakte een aanvang met onderzoekswerk en

publicaties; haar standaardwerk zou later volgen.

Ingegaan wordt op het werk van beide auteurs, waarna de kenmerken van

het diagnostic school model worden beschreven.

Gordon Hamilton in Theory and Practice of Social Casework, 1940

Pas in 1940 presenteerde de diagnostic school zich met een handboek: Theory

and Practice of Social Casework van Gordon Hamilton. Relatief laat, aangezien

Virginia Robinson al tien jaar eerder een gezaghebbend boek schreef op basis

van de ideeën van de functional school. Wel waren er al ruim voor 1940

verschillende artikelen gewijd aan de psychodynamische invloeden op het

social casework en aan de zich ontwikkelende diagnostic stroming. Het

eerste artikel op dat vlak, ‘Problems of Social Case Work with Children’

(1920) was opmerkelijk genoeg van Jessie Taft, die zich naderhand tot de

functional school bekeerde. De ‘vroege’ Taft schreef nog meer artikelen van

‘diagnostische snit’ (1922 en 1924) evenals Marion Kenworthy (1926).1 Maar

dit waren ‘slechts’ losse artikelen; met het boek van Hamilton beschikte de

diagnostic school ook over een standaardwerk. Hamilton was werkzaam aan

de Columbia Universiteit waar ze samen met Eveline Burns en Philip Klein

een doctoraal programma in social work ontwikkelde, waarvoor in 1946

autorisatie werd verkregen. In 1952 behaalde Alfred J. Kahn, later een bekend

publicist op het vakgebied, in dit kader als eerste de doctorsgraad in Social

Welfare (Meier, 1954:126). Hamiltons Theory and Practice of Social Casework is

vertaald in het Spaans, Nederlands, Italiaans, Frans en Japans en zeker ge-

durende twintig jaar als opleidingsboek gebruikt (Encyclopedia of Social Work,

1987). De Nederlandse vertaling verscheen in 1952 onder de titel Theorie en

Practijk van het Social Casework. Citaten in het vervolg van dit hoofdstuk

komen uit deze vertaalde editie.

Hamilton verdeelt haar boek in twee delen. Deel I gaat over grondslagen

en methoden van het social casework en deel II over de fasen van het hulp-

verleningsproces.
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Grondslagen en methoden

In deel I legt Hamilton uit waarom het social casework alleen kan gedijen in

een democratische samenleving (16) en vervolgens gaat zij in op verschil-

lende technieken die onderdeel uitmaken van social casework, zoals de rela-

tielegging tussen werker en cliënt, gesprekstechnieken, het benutten van

sociale hulpbronnen, praktische ervaring en samenwerkingsmogelijkheden

tussen instellingen. Hamilton komt daarbij naar voren als een strijdbare

figuur, die zich in duidelijke termen uitdrukt over wat wel de missie van het

sociaal werk wordt genoemd. Zo zegt zij (19): ‘Sociaal werk – of men het nu

maatschappelijk werk noemt, dan wel aan de oude naam philanthropie

vasthoudt – is in wezen door en door radicaal. Op het ogenblik dat onze

betrokkenheid op de medemens verder wil gaan dan stichtelijke woorden en

gaat aansturen op sociale en industriële democratie en op ontwikkeling voor

iedereen, wekt zij ergernis en stuit zij op vijandigheid’. . . . ‘Kortom, iedereen

wil het welzijn van allen, tot het duidelijk wordt wat het inhoudt om eigen

noden en behoeften aan het algemeen belang ondergeschikt te maken en niet

alleen gelijke kansen te geven aan degenen in onze eigen kring, maar ook

aan hen die daar buiten staan, andere volken, rassen en klassen inbegrepen.

Men heeft de sociaal werker reeds heel wat verweten, en soms terecht. Al naar

de hoek waaruit de kritiek komt, is hij te slap of te rood, een engel of een

lastpost, te schriel en gevoelloos of overdreven en verkwistend. Toch blijft

het een eenvoudige waarheid dat het zijn taak is te streven naar een wereld

waarin de maatschappelijke en economische zekerheid en de onderlinge

verhoudingen zo goed en bevredigend mogelijk zijn geregeld’.

Hamilton kijkt verder dan de cliënt-werkerrelatie en vindt dat maat-

schappelijk werkers zich professioneel dienen te interesseren voor maat-

schappelijke omstandigheden (28). Haar kennis van de praktijk van het

hulpverlenend handelen is evident. Zij is tot in details vertrouwd met het

uitvoerend werk en weet deze praktijk niet alleen levendig te beschrijven,

maar ook te analyseren en te verbinden met theorieën.

Grondgedachten

Hamilton gaat uit van de volgende grondgedachten (33):

– De wisselwerking tussen individu en gemeenschap is een belangrijke focus

van het maatschappelijk werk.

– De invloed die maatschappelijke krachten uitoefenen op de houding en

het optreden van mensen, dient zodanig vorm te krijgen dat daardoor

gelegenheid ontstaat dat zij zichzelf ontplooien en hun steentje kunnen

bijdragen aan de gemeenschap waarin zij leven.

– Niet alleen zijn alle (innerlijke en uiterlijke) problemen van psychosociale

aard, ook de meeste vraagstukken van het casework zijn van meer dan

louter persoonlijke aard; daarom moeten in de regel meerdere personen

betrokken worden bij de behandeling van een individu, vooral het ge-

zinsverband is hierbij van belang.
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– De cliënt moet voortdurend een actief en verantwoordelijk medewerker

zijn bij de oplossing van zijn eigen problemen. In het middelpunt van het

caseworkproces staat het doelbewust en systematisch gebruikmaken van

de relatie tussen werker en cliënt om het behandelingsdoel te verwezen-

lijken.

Met deze grondgedachten bouwt Hamilton voort op het werk van Richmond

en presenteert zij uitgangspunten die tot op de dag van vandaag in het

maatschappelijk werk een voorname rol spelen. Bevorderen van de wissel-

werking tussen persoon en omgeving ziet de huidige Nederlandse Code voor

de maatschappelijk werker (1990) als de belangrijkste opdracht. Met het

definiëren van maatschappelijk werk als psychosociale arbeid omlijnt Ha-

milton het werkgebied van het beroep, hetgeen in het huidige Beroepsprofiel

van de maatschappelijk werker (NVMW, Jagt, 2006) terug te vinden is. Dat

geldt ook voor de betrokkenheid op het macrogebeuren die Hamilton be-

pleit, evenals voor het medeverantwoordelijk houden van cliënten voor het

benoemen van hun problemen en het bedenken en uitvoeren van de aanpak,

al kan dat in de praktijk wel eens onder druk komen te staan van zakelijk-

heid en repressiebeleid.

De relatie tussen werker en cliënt en het recht op zelfbeschikking

Hamilton bouwt ook voort op de ideeën van Richmond over de relatie tussen

cliënt en werker, zoals haar voorgangster die beschrijft in What is Social

Casework? Maar waar Richmond spreekt over een ’friendly relationship’ die

bevorderlijk zou zijn voor het adequaat vormgeven van de samenwerking

met de cliënt, spreekt Hamilton over de caseworkrelatie als een beroeps-

relatie. Zij merkt onder meer op dat beroepsrelaties zich onderscheiden van

vriendschappelijke contacten aangezien het contact er niet is omwille van

het contact, maar vanwege een buiten dat contact gelegen doel. In de case-

workrelatie brengen cliënten gevoelens, houdingen, gedragingen naar voren

die voortvloeien uit contacten met anderen die niet lopen zoals zij wensen.

Om de beroepsrelatie doelgericht te kunnen hanteren is het van essentieel

belang dat de werker over zelfkennis beschikt. Aangezien werkers het eigen

ik als een instrument moeten kunnen gebruiken, dienen zij te weten hoe dat

functioneert. Een maatschappelijk werker dient zijn of haar eigen subjecti-

viteit, vooroordelen en neigingen te (her)kennen.

Hamilton legt ook verband tussen houdingsaspecten die kenmerkend zijn

voor de beroepsrelatie (acceptatie, niet-veroordelende houding, begrippen

die naderhand bij Rogers terugkomen) en gesprekstechniek. Zij neemt stel-

ling tegen de vaak gehoorde opvatting dat er eerst een relatie met de cliënt

moet worden opgebouwd en dat daarna pas gewerkt kan worden. Letterlijk

zegt zij (194): ‘De cliënt voelt zich niet alleen begrepen door de houding van

aanvaarding en bereidheid tot helpen die blijkt uit de belangstelling voor

zijn verzoek, maar ook door ter zake doende vragen, die hem overtuigen dat

de werker actief meeleeft in zijn toestand’ en (195): ‘Men kan niet eerst een

relatie doen ontstaan en dan pas later naar de feiten informeren. Het vragen
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naar de benodigde gegevens helpt de relatie tot stand brengen, en omge-

keerd’. Zij wijst ook op de ambivalente gevoelens waarmee de meeste cliën-

ten naar een instelling komen: cliënten ‘hebben geen enkele reden om ver-

trouwen te stellen in de goede bedoelingen van de werker, noch in zijn

oprechte belangstelling of zijn bereidheid tot helpen’ (205).

Cliënten hebben het recht zichzelf te zijn, zelf besluiten te nemen en met

behulp van eigen gaven en hulpmiddelen de eigen problemen op te lossen op

de manier die het beste bij hen past. Hamilton ziet deze opvatting als een

uitvloeisel van het diep in het casework wortelende geloof in het eigen

initiatief (59, 60) dat vroeger vooral van toepassing werd geacht op econo-

misch terrein. Maatschappelijk werkers geloven niet in ‘hard’ individua-

lisme, maar in ‘sociaal’ individualisme. Zelfbewust (leren) worden en parti-

ciperen in de gemeenschap zijn twee aspecten van één en hetzelfde proces.

Wanneer mensen door gezag van buitenaf worden aangestuurd, leidt dit tot

onderworpenheid aan een totalitair ideaal; wanneer ze varen op eigen on-

beheerste impulsen, betekent dat anarchie. Hamilton illustreert het belang

van zelf (leren) doen met een voorbeeld uit de geneeskunde: lijders aan

diabetes leren sinds jaren zichzelf te helpen door verantwoordelijkheid te

nemen voor hun chronische kwaal in plaats van zich volledig te verlaten op

hun arts.

Bij de intake dient de werker, naar de overtuiging van Hamilton, altijd uit te

gaan van de vraag om hulp van de cliënt. Wat bewoog hem om hulp te

vragen? Kwam hij uit eigen beweging? Werd hij gestuurd en met welke

bedoeling? (73). Het is altijd nuttig te informeren naar de directe oorzaak van

het probleem. Wanneer is het ontstaan? Waardoor kwam het tot een crisis?

Wat is er al aan gedaan? (78) De werker onderschat nimmer de ernst van de

klachten, maar bekijkt ze soms wel door de bril van de psychoanalyse. Zo

kan het zijn plicht zijn om ideeën en gevoelens uit wat Freud noemt het

‘voorbewuste’ (94) onder woorden te brengen.

Benutten van sociale en persoonlijke hulpbronnen

Waar het gaat over het benutten van sociale hulpbronnen en praktische

ervaring, is de Hamilton aan het woord die geschoold is in de aanpak van

Richmond (105 e.v.): ‘De caseworksituatie is die van een mens die in botsing

is gekomen met omgevingsfactoren, of lijdt onder een tekort dat moet wor-

den aangevuld uit de hulpbronnen van de gemeenschap. Een andere typi-

sche situatie is die waarin het conflict tot op zekere hoogte is verinnerlijkt,

zodat de cliënt niet met de gemeenschap maar ook met zichzelf overhoop

ligt. Het is maar al te zeer bekend dat het resultaat van een ‘‘ruw’’ maat-

schappelijk milieu, een te belemmerende economische situatie en een tekort

aan opvoedkundige en sociale mogelijkheden remmend of verzwakkend

werken op het vermogen zich aan te passen aan uiterlijke omstandigheden

of klaar te komen met innerlijke conflicten. Ernstige pathologische sociale

omstandigheden, beroving van burgerrechten, traumatische of onbillijke
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beroepservaringen of sociale practijken, discriminatie of ander isolement

kan de persoonlijkheid evenzeer beı̈nvloeden als beperking van bewegings-

vrijheid, ziekte of lichamelijke gebreken de groei van een kind kunnen

schaden .. . De caseworkbehandeling richt zich niet zozeer op innerlijke

psychische conflicten als wel op het herstel van het evenwicht tussen de

mens en zijn omgeving, waarbij, door aandacht te schenken aan de minder

onevenwichtige kanten van cliënts persoonlijkheid, deze kan worden ge-

holpen bij het zich beter aanpassen aan zijn omgeving en het vervullen van

een rol in de samenleving’. Veel van deze opvattingen zijn terug te vinden en

verder uitgewerkt in het boek Common Human Needs van Charlotte Towle dat

verderop in dit hoofdstuk besproken wordt.

Hier is een maatschappelijk werker aan het woord die in kort bestek de

centrale doelstelling van haar vak onder woorden brengt vanuit haar prak-

tijkervaring, zonder dat het psychoanalytische model op de voorgrond staat.

Ook is in haar tekst een voorafschaduwing te vinden van wat in de jaren

negentig de ‘strengths’benadering (Saleebey, 1997) zal heten. Ze heeft niet

slechts oog voor de zwakke, maar ook voor de sterke kanten van de cliënt.

Gerichtheid op de (macro)omgeving

Duidelijk is ook haar gerichtheid op de maatschappelijke omgeving (behalve

de micro- ook de macrokant) als behorend bij het beroep (107):

‘De sociale werker moet beschikken over een grondige kennis van de

sociaaleconomische factoren in de gemeenschap welke de enkeling beı̈n-

vloeden; samenstelling en ontwikkelingstendens van de bevolking, geschie-

denis van de maatschappij, politieke of regeringsstructuur, opvoedkundige

normen en mogelijkheden, godsdienstige invloeden, zedelijke normen, en-

zovoort. Hij moet de maatschappelijke structuur van de gemeenschap en de

betekenis van het gezin kennen, en weten aan welke groepswerkzaamheden

het individu kan deelnemen, of waardoor het kan worden beı̈nvloed’.

De gevolgen van de grote werkloosheid als nasleep van de beurskrach in 1929

en de hiermee samenhangende economische problemen klinken door in wat

Hamilton opmerkt over financiële problemen (110):

‘In de Westerse beschaving wordt financiële afhankelijkheid min of meer

als een schande beschouwd. Daarom doet het maatschappelijk werk wat het

kan om de negatieve gevoelens tijdens het rehabilitatieproces te neutralise-

ren door bevordering van een behoorlijke en gezonde levensstandaard, door

het verlenen van passende steun en op te komen voor het recht op vrijheid en

onafhankelijkheid, ook al is men dan in economisch opzicht afhankelijk.

Mensen mogen rekenen op behoorlijke voeding, huisvesting, geneeskundige

verzorging, uitoefening van burgerrechten, en mogelijkheden op econo-

misch gebied. Adviezen inzake financieel beheer worden spontaan aange-

boden, doch niet tot voorwaarde gemaakt voor steunverlening. Voor de in-

standhouding van het gezinsleven dat met ontreddering wordt bedreigd

door onvoldoende inkomen, moet de overheid zorgen door sociale maat-
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regelen. Hiertoe dient onder meer te behoren een behoorlijk stelsel van

sociale verzekeringen en uitkeringen, waarbij de verzekerden die dit wensen

gebruik moeten kunnen maken van caseworkdiensten’.

Het is duidelijk dat ‘retail’ en ‘wholesale’ bij Hamilton gecombineerd

worden. Ook al richt het social casework zich in deze periode vooral op het

individu, in de visie van Hamilton richt het zich ook op bredere verbanden

(119):

‘Social casework houdt zich rechtstreeks bezig met het gezin als levende

eenheid, en in verband daarmee met aanvullende gezinszorg in pleeggezin-

nen, tehuizen, kampen, en andere inrichtingen. Verder is het maatschap-

pelijk werk geı̈nteresseerd bij het sociale aspect van het school-, beroeps- en

ontspanningsleven, en houdt het zich eveneens bezig met problemen van

misdadigheid en invaliditeit, voor zover die een aanvullende rol spelen op

pedagogisch, medisch, rechts- en wettelijk gebied en in toenemende mate

ook op het gebied van arbeid en industrie’.

Hamilton richt haar aandacht ook op het werken met groepen. Interessant

is haar uitleg over het ontstaan van groepsmaatschappelijk werk uit het

vroegere recreatieve en educatieve groepswerk dat clubs en samenkomsten,

zweminrichtingen en werkplaatsen, padvindersgroepen en zomerkampen

omvatte, terwijl het oorspronkelijk casework primair curatief was en finan-

ciële steun verleende, hulp bood aan zieken en herstellenden en gezinnen

weer op orde bracht. ‘Het wederkerigheidsprincipe in alle sociale werkrela-

ties – het principe van geven en nemen tussen leraar en leerling, caseworker

en cliënt, club en leider – heeft geleid tot nieuwe methoden en nieuwe

mogelijkheden voor wisselwerking tussen casework en groepswerk’ (131).

Kritiek op de functional school

Hamilton bevindt zich in het kamp van de ‘diagnostic school’ en daar komt

zij rond voor uit. Zij neemt krachtig stelling tegen de opvatting van de

‘functional school’ dat een diagnose niet nodig is (102): ‘Casework dat niet op

een diagnose is gebaseerd, of waarvan het doel van de behandeling niet

duidelijk is omschreven, blijkt de neiging te bezitten in vaagheid te verzan-

den óf vast te lopen in een bijkans mechanische controle’. Verderop (156 e.v.)

besteedt ze expliciet aandacht aan wat zij noemt de ‘functionele methode’.

Zij bekritiseert het uitgangspunt van de functional school dat de functie van

de instelling de spil is waar het in de hulpverlening om draait: het zijn de

noden en behoeften van de cliënt die centraal dienen te staan (157): ‘Schrijf-

ster dezes is van oordeel dat de politiek (een betere vertaling zou zijn: het

beleid, LJ) en de methoden van een instelling zich behoren te richten naar de

cliënten in plaats van zelf het middelpunt te vormen van de behandeling.

Het is te betreuren dat theoretische bezinning dreigt te leiden tot het ont-

staan van ‘‘scholen’’ in plaats van totverheldering en verdieping’.
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Hulpverleningsfasen

In het tweede deel van haar boek gaat Hamilton in op de verschillende fasen

van het hulpverleningsproces, waarbij opvalt dat zij aan de beginfase 106

pagina’s wijdt en aan de midden- en eindfase samen 38 pagina’s. De begin-

fase behandelt zij in drie hoofdstukken (hoofdstuk 6 Aanmelding en in-

schrijving, 7 Methoden van gevallenbestudering en 8 Diagnose en evalua-

tieproces) en de midden- en eindfase in één hoofdstuk (9 Methoden van

behandeling).

Beginfase

Hamilton staat kort stil bij ontwikkelingen rond de diagnose in het social

casework: ‘Was het in de begintijd gebruikelijk om veel gegevens te verza-

melen en te verifiëren, daarna overheerste de neiging om het objectieve

onderzoek tot een minimum te beperken. Tegenwoordig echter trachten wij

een evenwicht te vinden tussen de cliënt als voornaamste bron van inlich-

tingen, en andere betrouwbare bronnen, terwijl de cliënt zoveel mogelijk

actief wordt betrokken bij het onderzoek’ (216).

Zij hecht veel belang aan het stellen van een diagnose. Deze ‘tracht een

antwoord te geven op de vraag: Wat is er aan de hand? Wanneer men de

verantwoordelijkheid op zich neemt voor de behandeling, dan is het van

essentieel belang dat men het probleem van de cliënt begrijpt. In wezen

komt de diagnose neer op het beroepsoordeel van de werker over de aard van

de nood of het probleem van de cliënt. Het is niet een in het geheim etiket-

teren van de cliënt, het is geen avontuurlijk doordringen in de geheimenis-

sen van het leven; het is een realistische, weloverwogen, openhartige en

‘wetenschappelijke’ poging om de momentele behoefte van de cliënt te be-

grijpen, wat altijd neerkomt op een persoon-in-een-situatie formulering,

inclusief interpersoonlijke relaties’ (254).

De cliënt kiest de instelling op grond van zijn eigen ‘diagnose’ en ideeën over

de manier waarop zijn problemen moeten worden opgelost. Alleen al daar-

om dient de werker uit te gaan van het standpunt van de cliënt en zijn

probleem samen met hem te onderzoeken. De visie van de cliënt is niet het

enige uitgangspunt, maar het ‘is altijd belangrijk om er achter te komen wat

de betrokkene zelf meent dat hem scheelt, want dat maakt deel uit van het

totale oordeel, maar dit valt niet noodzakelijkerwijs samen met wat de ge-

oefende waarnemer constateert’ (256).

Hoewel Hamilton expliciet het belang van een betrouwbare diagnose on-

derschrijft is zij niet star in haar opvatting: ‘Geen interpretatie van een

levend menselijk gebeuren kan ooit definitief zijn; geen diagnose is dus ooit

volledig’ (263).
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Midden- en eindfase

Het verdere hulpverleningsproces komt bij Hamilton nauwelijks uit de verf.

Na de uitvoerige behandeling van de beginfase beperkt zij zich bij de mid-

denfase tot het bespreken van enkele behandelingsmethoden: het verlenen

van praktische hulp, beı̈nvloeding van de omgeving en directe behandeling.

Aan de eindfase komt zij vrijwel niet toe.

Vooral in de uitwerking van de directe behandeling komt de verbonden-

heid van Hamilton met de psychoanalyse duidelijk naar voren, wat ook

blijkt uit het aantal pagina’s dat zij eraan besteedt: dat zijn er tweeëndertig,

terwijl zij praktische hulpverlening en beı̈nvloeding van de omgeving in

ongeveer zes pagina’s afhandelt.

Hamilton licht de directe behandeling als volgt toe: ‘In de jaren na de

publicatie van Social Diagnosis werd het casework in Amerika in sterke mate

beı̈nvloed door de psychoanalyse, zodat de methode daarvan met name wat

betreft de gesprekstechniek en het gebruik van de relatie sterk de invloed van

de grondopvattingen van de psychoanalyse heeft ondergaan. Hoe meer men

zich beweegt in de richting van de psychotherapie, hoe sterker men de

werker-cliëntrelatie moet beheersen; des temeer zullen zelf deelnemen,

zelfbewustzijn en een zekere graad van emotionele controle nodig zijn om

het doel te bereiken. Het is moeilijk en zelfs misschien ook niet nodig,

scherp onderscheid te maken tussen therapeutisch casework, ‘counseling’ en

vormen van ‘beperkte’ psychotherapie, maar bepaalde doeleinden en accen-

ten kunnen toch wel worden aangegeven’ (296).

Vervolgens onderscheidt zij verschillende typen van professionele hulp-

verlening, waarbij zij het diagnostisch casework poogt te positioneren. Ze

noemt dan (299): ‘de klinische psychiatrie, die zich hoofdzakelijk bezig-

houdt met psychosen, psychosomatische ziekten en ernstige, in de regel

symptoomvormende neurosen; de psychoanalyse, een zelfstandige methode,

die zich bezighoudt met interne psychische conflicten, inclusief een mini-

mum aan sociale factoren; en op de andere uiterste vleugel ‘‘sociologische’’

programma’s, zoals werkverschaffing, sociale verzekeringen en andere zaken

van dien aard. Het terrein van de ‘‘psychotherapie’’ echter is minder ge-

makkelijk af te bakenen of aan een bepaald beroep toe te wijzen. Haar

methoden verkeren feitelijk nog altijd in een toestand van ontwikkeling’.

Ook zegt zij: ‘Men zou de volgende vrij willekeurige indeling kunnen ma-

ken: a) de klassieke psychoanalyse, die hier geen nadere omschrijving be-

hoeft, en nauw verwante scholen, die gewoonlijk psychoanalytisch worden

genoemd; b) de psychotherapie die van psychoanalytische beginselen uit-

gaat, doch met gewijzigde methoden werkt; en c) het psychoanalytisch ge-

oriënteerde casework, dat streeft naar emotionele aanpassing door middel

van gesprek en doorleefde ervaring, om op die wijze de verhouding van de

enkeling tot de buitenwereld te beı̈nvloeden’. Verderop vervolgt ze met een

uitgebreide uiteenzetting van onder meer de begrippen overdracht, inter-

pretatie die tot inzicht leidt, verdedigingsmechanismen en afweer.

Hamilton sluit haar boek af met een hoofdstuk over de diverse contexten

(soorten instellingen) waarbinnen het social casework wordt uitgeoefend.
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Kanttekeningen bij het werk van Hamilton

Latere auteurs hebben diverse kanttekeningen gemaakt bij het werk van

Hamilton. Hieronder volgen de zeer uitleenlopende visies van Briar en Mil-

ler en die van Orcutt, terwijl met eigen kanttekeningen wordt afgesloten.

Briar en Miller in Problems and Issues in Social Casework, 1971

De wijze waarop de psychoanalytische theorie door Hamilton in het social

casework is geı̈ncorporeerd, vindt weinig genade in de ogen van Briar en

Miller (64 e.v.). Zij zijn zonder meer voorstander van het gebruikmaken van

ideeën die in andere sectoren zijn ontwikkeld, maar dat dient dan wel op een

selectieve en oordeelkundige manier te gebeuren: op basis van toepasbaar-

heid en aansluitend op de noodsituaties zoals die zich in de praktijk van het

social work voordoen. En juist dit is met het binnenhalen van de psycho-

analytische theorie in het social casework niet gebeurd. Kenmerkend voor de

meest vooraanstaande psychoanalytische georiënteerde casework theoretici –

Gordon Hamilton, maar ook Annette Garrett en Beatrix Simcox Reiner – is

dat zij verzuimden de psychoanalytische concepten door zorgvuldige selectie

en aanpassing toepasbaar te maken voor de social workpraktijk.

In plaats van te starten bij de specifieke problemen en voorwaarden van de

caseworkpraktijk – zoals Mary Richmond heeft gedaan – en van daaruit op

zoek te gaan naar ideeën uit verschillende bronnen (inclusief maar niet

beperkt tot de psychoanalyse) die op maat geknipt konden worden voor de

aanpak van deze problemen, gingen de psychoanalytisch georiënteerde

caseworkers precies andersom te werk. Zij herdefinieerden de problemen

en voorwaarden in de caseworkpraktijk zodanig dat zij pasten binnen de

ongewijzigde psychoanalytische theorie.

De gevolgen hiervan doen zich het sterkst gelden op het gebied van de

’behandelingsmogelijkheden’. Het is algemeen bekend dat de behande-

lingstheorie van de psychoanalyse zwak ontwikkeld is. De beperkte, onuit-

gewerkte literatuur over de behandelingstheorie, een mengeling van ad-hoc-

richtlijnen en mystieke zinspelingen, staat in scherp contrast met de veel

verzorgder uitwerking van de psychoanalytische persoonlijkheidstheorie.

Briar en Miller (64) citeren de psychoanalyticus Kohut die het verkeerd vindt

om de psychoanalyse te zien als een belangrijke theorie voor het social

casework: ‘It is erroneous to assume that psychoanalytic theory is the theory

of social work or that the practice of social work is an attenuated form of

psychoanalysis’ (Kohut, 1956). Ze stellen dat de theorie werd ontwikkeld om

bepaalde psychiatrische symptomen te onderzoeken, terwijl aannames wer-

den onderzocht en bijgesteld op basis van observaties binnen een specifiek

kader, te weten het psychoanalytische gesprek. Theorie die is ontwikkeld

voor specifieke problemen onder specifieke voorwaarden kan niet zonder

meer toegepast worden op andersoortige problemen onder andersoortige

condities. Hamilton deed dat wel en volgens Briar en Miller zijn de ver-

vreemdende gevolgen daarvan in haar boek terug te vinden.

BSL - ACA_BK_1KZM - 1812_9789031352906 076

Van Richmond naar Reid68



Orcutt in Science and Inquiry in Social Work Practice, 1990

Voor Orcutt is er geen sprake van eenzijdigheid bij Hamilton; in haar ogen

is Hamilton er juist in geslaagd om psychoanalytische opvattingen te inte-

greren in het psychosociale concept van het casework.

Orcutt (145 e.v.) oordeelt dat Gordon Hamilton een belangrijk aandeel

leverde aan de ontwikkeling van het casework. Al in 19222 definieerde zij het

casework vanuit een dualistisch perspectief: de persoon dient altijd te wor-

den gezien in wisselwerking met zijn omgeving. Haar Theory and Practice of

Social Casework bood een wezenlijk vernieuwend concept van theorie en

praktijk van het casework in het kader van de diagnostische traditie van

Mary Richmond. Hamilton ging uit van de psychoanalytische theorie als

kennisbron voor persoonlijkheidsontwikkeling, maar in haar opvattingen

was er altijd sprake van het dualistische perspectief. Zowel de veldtheorie

van Kurt Lewin (1936, 1948) als de persoonlijkheidsleer van Henry A. Murray

(Kluckholm & Murray, 1949) hadden invloed op haar denken. In de herziene

editie van haar boek in 1952 merkt Hamilton op dat de principes van de

psychoanalyse bruikbaar zijn voor toepassing in veel professies, maar dat dit

voor het casework niet betekent dat het een verwaterd soort psychoanalyse

moet worden. Social work gaat per definitie uit van het psychosociale con-

cept en staat steeds open voor nieuwe perspectieven en therapeutische mo-

gelijkheden om haar traditionele rol te vervullen: mensen helpen te functi-

oneren in optimale levensomstandigheden (1952:7-8).

Eigen kanttekeningen bij Hamilton

In mijn visie op Hamilton herken ik zowel de kritiek van Briar en Miller

als de waardering van Orcutt. De kritiek herken ik vooral in de beschrijving

van de directe behandelingsmethoden. Dat deel van het boek wekt de indruk

dat het psychoanalytische model als een keurslijf werkt. Kiezen voor een

theorie die voorschrijft wat de beste strategie is (inzicht door psychoanalyse)

terwijl maatschappelijk werkers deze strategie niet mogen toepassen omdat

zij hiervoor niet opgeleid zijn, hinkt op twee gedachten. Het blijft voor mij

de vraag wat Hamilton precies beschouwt als social caseworkmethoden en ik

kan mij dan ook goed voorstellen dat Gerard Kal (1987), die in 1955 als

maatschappelijk werker afstudeerde aan de School voor Maatschappelijk

Werk in Groningen en daar de social caseworkmethode door het boek van

Hamilton leerde kennen, over social casework in de jaren vijftig schrijft

(1987:6): ‘De termen ‘‘psychosociale’’ diagnose en ‘‘behandelingsplan’’ wer-

den vlot gehanteerd maar de inhoud ervan bleef vaak duister. Een grote

vraag was welke behandeling bij welke diagnose paste. Het verzamelen van

gegevens omtrent de cliënt was niet zo moeilijk, wel de selectie. Ik herinner

mij schitterende anamneses, gevolgd door povere behandelingsplannen. Je

had vaak geen idee wat je moest aanpakken. Er kwam een sterke psycho-

logische oriëntatie, die o.a. tot uitdrukking kwam in de aanstelling van

psychologische en psychiatrische consulenten bij de instellingen’.

Toch vind ik het oordeel van Briar en Miller te eenzijdig omdat Hamilton

zich in grote delen van haar boek doet kennen als een social work vakvrouw.

Zij gaat uit van de wisselwerking tussen individu en gemeenschap, zij be-

BSL - ACA_BK_1KZM - 1812_9789031352906 077

3 Caseworkstromingen en differentiaties in de VS na Mary Richmond 1925-1947 69



schouwt de cliënt als verantwoordelijk medewerker bij de oplossing van zijn

problemen, zij streeft naar empowerment van de cliënt en legt daarbij ver-

bindingen met de sociale omgeving. Illustratief hiervoor is haar uitspraak

dat social workers uitgaan van een sociaal individualisme en niet van een

hard individualisme. Zelfbewust (leren) worden en participeren in de ge-

meenschap ziet zij als twee aspecten van een en hetzelfde proces. Om de

professionele relatie als instrument te kunnen hanteren is het van essentieel

belang dat de werker over zelfkennis beschikt en zijn eigen subjectiviteit en

vooroordelen herkent. Over die relatie merkt zij op dat het onjuist is te

veronderstellen dat er eerst een relatie moet worden opgebouwd en dat pas

daarna gewerkt kan worden. De beroepsrelatie komt tot stand door de wijze

waarop de werker van meet af aan zijn werk doet. Op die manier wordt

vertrouwen opgebouwd. Samenvattend waardeer ik – met Orcutt – Hamil-

tons duale perspectief, en tevens haar beroepsgerichtheid en waardenoriën-

tatie, zoals die in het eerste deel van het boek ondubbelzinnig blijken.

Florence Hollis in Social Case Work in Practice. Six Case Studies, 1939

Hamilton was tot op zekere hoogte de opvolger van Richmond, al legde zij

andere accenten; op haar beurt wordt Hollis gezien als de vrouw die het werk

van Gordon Hamilton voortzette (Dore, 1999:21). Zij ging in 1947 deel uit-

maken van de staf van de School of Social Work van de Columbia Universiteit

in New York, nadat zij in hetzelfde jaar was gepromoveerd aan de Bryn

Mawr School of Social Work and Social Research te Baltimore. Hamilton en

Hollis waren jarenlang collega’s.

In de periode waarover dit hoofdstuk gaat, publiceerde Hollis haar Social

Case Work in Practice. Six Case Studies (1939, 5e druk in 1947). Haar hoofdwerk,

dat in 1964 verscheen, komt in hoofdstuk 7 aan de orde; het huidige hoofd-

stuk beperkt zich tot wat in de VS op het gebied van het social casework

beschikbaar was toen Nederlandse ‘Amerikagangers’ er kort na de Tweede

Wereldoorlog hun licht kwamen opsteken.

In haar boek uit 1939 gebruikt Hollis dezelfde onderzoeksmethode die

Richmond hanteerde in haar What is Social Casework? Ze beschrijft en analy-

seert zes praktijksituaties waarbij zij verbinding legt met theoretische con-

cepten. Onderzoeken en leren van uitgewerkte praktijksituaties was in het

onderwijssysteem van de VS een veelgebruikte methode. Kamphuis (1986:88)

zegt hierover: ‘Wat me in de lessen van Hamilton en Hollis het meest trof

was dat er nooit abstract gepraat werd over menselijke problemen en noden

en ook niet moralistisch. Men ging uit van deze mens en zijn of haar pro-

bleem. In Amerika bestudeerden we in de ‘‘class’’, nadat we ons eerst thuis

aan de hand van een uitgebreide gevalsbeschrijving voorbereid hadden, de

problemen van het gezin X of de heer of mevrouw Y. En de inzichten die uit

de analyse van de casus voortvloeiden waren van meet af aan verbonden met

psychologische, in dit geval meest psychodynamische en sociale theorieën.’
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Zes praktijksituaties (good practices)

De praktijksituaties die Hollis beschrijft en analyseert zijn alle afkomstig

van het Instituut voor Family Services in Cleveland. Aan de diverse dis-

trictsbureaus van dit instituut werd gevraagd één of meer caseverslagen te

selecteren die men beschouwde als een voorbeeld van ‘good practice’. Het

was niet de bedoeling de meest complexe zaken in te sturen maar doorsnee

praktijksituaties. Hollis koos voor cases die met succes werden afgerond

omdat het haar bedoeling was een analyse te maken van productieve pro-

cessen tussen cliënt en werker. Ze geeft er blijk van zich bewust te zijn van de

beperkingen van haar onderzoek. Het leveren van overtuigend bewijs van

een direct verband tussen de aangeboden hulp en de behaalde resultaten ligt

buiten haar mogelijkheden, maar ze kan zo’n verband wel met reden ver-

onderstellen of aannemelijk maken. Zij voegt daaraan toe (1947:4): ‘It is

hoped that the time soon may be ripe for the other type of study which

would represent a more ambitious undertaking than one such as this’. Toen

de tijd daar zo rond de jaren zestig inderdaad rijp voor was en er een fiks

aantal ‘other types of study’ werd uitgevoerd, kon juist het verband tussen

hulp en behaalde resultaten niet worden aangetoond (Mullen & Dumpson,

1972; Fischer, 1976; Wood, 1978; Kirk & Reid, 2002). Zie ook hoofdstuk 8.

Enkele uitspraken van Hollis in de inleiding van het boek zijn nog zeer

actueel, onder meer haar pleidooi voor de opvatting dat werker en cliënt

gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het hulpverleningsproces.

Doelstelling van het casework is volgens Hollis (5) ‘to assist families and

individuals in developing both the capacity and the opportunity to lead

personally and socially useful lives’. Zij vindt dat deze doelstelling het best

haalbaar is als de cliënt zoveel mogelijk leert zelf richting aan eigen leven te

geven. De werker kan hem helpen beter zicht te krijgen op de omringende

wereld en zijn eigen mogelijkheden beter te benutten, maar hij zal zelf

moeten beslissen waarvoor hij kiest.

Hollis is duidelijk over uitzonderingen op deze regel. Die doen zich voor

als kinderen uit huis geplaatst moeten worden omdat de ouders onbekwaam

zijn hen op te voeden; als het gaat om mensen die psychisch onvolwaardig of

ziek zijn en als het gaat om mensen die zich zo antisociaal gedragen dat de

gemeenschap tegen hen beschermd moet worden.

De zes ‘good practice’ cases hebben alle betrekking op doorsneesituaties

die zich ook vandaag de dag zouden kunnen voordoen: een man van 23 die

nog bij zijn moeder woont, vrijwel geen werkervaring heeft en toch aan de

slag wil; een jongen van 17 die wees is, al geruime tijd bij zijn getrouwde zus

inwoont, en zijn opleiding in het gedrang ziet komen omdat hij moet mee-

werken voor de kost; een Italiaanse vrouw van 21 met huwelijksproblemen

die weer bij haar ouders is ingetrokken; een meisje van 18 dat ongehuwd

zwanger is en niet weet of ze met de vader van het kind wil trouwen; een

vrouw van 28 met twee kinderen van zes en zeven, die de laatste zes jaar

problemen heeft met haar echtgenoot, hulp wil bij het vinden van een baan

en overweegt te gaan scheiden. Ook de zesde en laatste situatie gaat over

huwelijksproblemen tussen twee dertigers die nog bij de ouders van de
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vrouw inwonen. In al deze situaties gaat het om psychosociale hulpverlening

waarvan het kenmerk is dat ze zich concentreert op de verbinding tussen de

buiten- en binnenwereld van cliënten. Anders gezegd: psychosociale hulp-

verlening richt zich op problemen die (in wisselende verhouding) gesitueerd

zijn in de situatie en in de persoon van de cliënt.

Verbinding tussen praktijk en theorie

In het afsluitende hoofdstuk gaat Hollis in op de verbinding tussen de

beschreven cases en theoretische uitgangspunten. Zij maakt onderscheid

tussen een aanpak gericht op de leefomgeving en een aanpak gericht op de

persoon, waarbij zij opmerkt dat deze gebieden nauw met elkaar verweven

zijn. Het is dan ook zinvol om de aanpak te richten op beide gebieden,

omdat oorzaken doorgaans in beide gebieden te vinden zijn, en hulp op het

ene gebied versterkend werkt voor het andere (circulaire causaliteit). Bij de

aanpak gericht op de omgeving noemt zij financiële bijstand, hulp bij het

vinden van werk, aandacht voor gezondheidsproblemen, ontspanningsmo-

gelijkheden voor kinderen, verbetering van het contact tussen kind en on-

derwijzer, en hulp bij het veranderen van de situatie, bijvoorbeeld door het

verstrekken van informatie over beschikbare hulpbronnen. Zij maakt on-

derscheid tussen de omgeving ‘dichtbij’ en de omgeving ‘veraf’. Op de om-

geving veraf hebben cliënt en werker vrijwel geen invloed, althans niet op

korte termijn. De omgeving dichtbij leent zich meer voor directe beı̈nvloe-

ding.

Bij de aanpak gericht op intrapsychische belemmeringen maakt Hollis

gebruik van het psychoanalytisch begrippenapparaat. Zij bespreekt onder

meer de volgende manieren waarop het ego geholpen kan worden aanslui-

ting te vinden bij de omgeving: modificeren van een inadequaat of restrictief

superego; verminderen van de behoefte aan verdringing van angst- en min-

derwaardigheidsgevoelens; helpen van de cliënt om meer zicht te krijgen op

de omgeving en zijn verhouding daartoe.

In deze benadering klinkt de betekenis door die Anna Freud, een van de

dochters van Sigmund, toekent aan het ego in haar boek The Ego and the

Mechanisms (1936). Het egobegrip in de klassieke psychoanalyse is minder

bruikbaar voor het casework omdat het gaat om de onbewuste conflicten

tussen de lagen van ego, superego en es. In de theorie van Anna Freud

daarentegen krijgt het ego de functie van gedeeltelijk bewustzijn en aan-

sluiting bij de werkelijkheid – en werkelijkheid betekent hier: maatschap-

pelijke en economische werkelijkheid. Egosterkte, verdedigingsmechanis-

men, aanpassing en weerstand werden de wachtwoorden (Briar & Miller,

1971:19).

Hollis stelt als algemene regel dat de beste resultaten bereikt worden als

mensen in staat worden gesteld zaken zelf aan te pakken. Cliënten onder-

steunen, stimuleren en aanmoedigen vergroot de kans van slagen. Toch

dient deze algemene regel met zorgvuldigheid te worden gehanteerd: soms

zijn mensen niet in staat de volledige verantwoordelijkheid voor eigen leven

te dragen en dan is het zaak helder te krijgen wat zij zelf wel en wat zij niet
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aankunnen. Er moet ook mee gerekend worden dat wat zij nu niet kunnen

binnen afzienbare tijd wel tot hun mogelijkheden kan gaan behoren. Social

casework is er immers op gericht de mogelijkheden van mensen te verrui-

men.

Hoewel het hier vooral gaat om gesprekshulpverlening (en minder om

directe begeleiding van ‘anders doen’ ofwel anders handelen), zegt Hollis

over angst en verlies van zelfvertrouwen (303): ‘There is no better tonic for

anxiety and loss of self-confidence than the experience of succeeding in

doing something in the outside world’, waarmee zij duidelijk maakt dat

concrete acties gevoelens en zelfvertrouwen kunnen beı̈nvloeden. Het taak-

gerichte casework zou hierop in de jaren zeventig voortbouwen.

Kanttekeningen bij Hollis

De wijze waarop maatschappelijk werkers in de zes door Hollis onderzochte

‘good practice’ cases hun werk doen, doet modern aan en zou in onze tijd

zeker niet misstaan. Toch stammen deze cases uit 1938 en1939. In deze

praktijksituaties worden de gewenste resultaten behaald, ze zijn immers

geselecteerd op de succesfactor. De resultaten lijken zich logisch uit de be-

schreven aanpak te ontwikkelen, waarbij het natuurlijk de vraag is welke

mogelijke andere factoren hieraan meewerkten. Hoewel Hollis ten aanzien

van de persoon uitgaat van het psychoanalytisch gedachtegoed gaat het in de

beschreven cases vooral om praktische hulpverlening en beı̈nvloeding van

omgevingsfactoren. Directe beı̈nvloeding van het psychisch functioneren

van de cliënten speelt een ondersteunende rol maar staat geenszins op de

voorgrond.

Ook dit boek van Hollis illustreert, net als Richmonds What is Social Case-

work?, dat het mogelijk is te leren van gevallen. Voorwaarde is dan wel dat

deze gevallen op een heldere, voor anderen (collega’s, studenten, medewer-

kers van andere disciplines) toegankelijke wijze beschreven worden. Om uit

de praktijksituaties conclusies te kunnen trekken die bijdragen aan weten-

schappelijk verantwoorde methodiekontwikkeling, dienen voor de verslag-

legging en de analyse daarvan richtlijnen ontwikkeld te worden die de ver-

gelijkbaarheid en de betrouwbaarheid optimaliseren. Of en welke richtlijnen

golden in relatie tot de praktijkverslagen in dit boek wordt niet duidelijk.

Maar als Van der Laan (2003:4-6) ‘practice-based evidence’ ruim een halve

eeuw later definieert als ‘ervaringskennis, opgebouwd vanuit reflectie op

casuı̈stiek’, kan op basis daarvan het werk van Hollis beschouwd worden als

‘practice-based evidence’ avant la lettre.

Kenmerken van het diagnostic school model

Hieronder worden – op basis van het vergelijkingsschema – de kenmerken

van het diagnostic school model belicht, voor zover ontwikkeld in de periode

die dit hoofdstuk omvat. Achtereenvolgens gaat het om de richtlijnen voor

het handelen, de theoretische onderbouwing, de onderzoeks- en de waar-
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denbasis. Daarbij krijgt de verhouding tot het werk van Richmond enige

aandacht.

Richtlijnen voor het handelen

Hamilton is haar carrière gestart onder invloed van Richmond en Social

Diagnosis. Daarna heeft zij zich ingespannen om het gedachtegoed van de

freudiaanse psychoanalyse in het social casework te integreren. Dit bracht

met zich mee dat ze op een specifieke manier aandacht ging schenken aan

psychische problemen of de psychische kant van problemen, hoewel ze

daarnaast aandacht bleef schenken aan materiële en omgevingsproblemen.

Richtlijnen voor het handelen geeft zij vooral in verband met de ge-

spreksvoering (vraaggericht zou die tegenwoordig genoemd worden), voor

het benutten van sociale hulpbronnen (waarbij zij met name geld als hulp-

bron noemt), voor het gebruikmaken van de relatie tussen werker en cliënt

en voor de samenwerking tussen sociale instellingen. Hamilton geeft die

richtlijnen vooral voor de onderzoeksfase die zij in drie hoofdstukken be-

handelt (aanmelding en inschrijving, methoden van gevallenbestudering,

diagnose en evaluatieproces). De midden- en eindfase komen slechts sum-

mier aan bod; richtlijnen zijn daar aanmerkelijk vager. Waar het gaat om

behandelingsmethoden gaat Hamilton in op het verlenen van praktische

hulp, het beı̈nvloeden van de omgeving en wat zij noemt directe behande-

ling. Bij de directe behandeling zet de werker zich in om de cliënt te helpen

tot ander inzicht te komen, zich voorbewuste zaken bewust te worden en

vervolgens tot ander handelen te komen. Voor de werker zelf is inzicht in

verschijnselen als overdracht, verdedigingsmechanismen e.d. nodig. Psy-

choanalytische oriëntatie is dus belangrijk voor de benadering, maar hoe een

en ander doorwerkt blijft diffuus. In elk geval blijkt dat de directe benade-

ring bij Hamilton ook meer cognitief-rationele accenten kan hebben, zoals

het volgende citaat uit de tweede editie van haar boek (1952:296) illustreert:

‘De meest voorkomende vorm van directe gespreksbehandeling is ‘‘counse-

ling’’ dat tot op zekere hoogte een opvoedkundige behandeling is. Het heeft

ten doel iemand op rationele wijze behulpzaam te zijn om zijn situatie te

analyseren, zich zijn probleem en zijn conflict met de werkelijkheid bewust

te worden, de wenselijkheid van verschillende mogelijkheden tot actief in-

grijpen na te gaan en de cliënt zover te krijgen, dat hij in staat is verant-

woordelijke besluiten te nemen.’ Hollis zal later in haar interventie- of be-

handelingscategorieën onderscheid maken tussen meer rationele en meer

psychoanalytische werkwijzen, al naargelang de aard van het probleem en de

mogelijkheden van de cliënt.

In de Six Cases die Hollis beschrijft gaat het om psychosociale hulpverle-

ning die zich richt op problemen die (in wisselende verhouding) gesitueerd

zijn in de situatie en in de persoon van de cliënt.

Bij de aanpak gericht op de omgeving bemiddelt de werker bijvoorbeeld

bij het krijgen van financiële bijstand, het vinden van werk, verbeteren van

het contact tussen kind en onderwijzer. Ook blijkt het vaak zinvol informa-

tie te verstrekken over beschikbare hulpbronnen in de omgeving en de cliënt
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te helpen deze zelf aan te boren. Hollis maakt onderscheid tussen de om-

geving ‘dichtbij’ en de omgeving ‘veraf’. Op de omgeving veraf hebben cliënt

en werker weinig invloed; daarom heeft het de voorkeur zich op de nabije

omgeving te richten.

Bij de aanpak gericht op de persoon focust de werker op het opheffen van

intrapsychische belemmeringen, onder meer door het modificeren van een

inadequaat of restrictief superego; het verminderen van de behoefte aan

verdringing van angst- en minderwaardigheidsgevoelens. Als de cliënt ge-

steund wordt in het zelf ondernemen van concrete actie in zijn omgeving, is

dat vaak goed voor het ontwikkelen van zijn zelfvertrouwen en gevoel van

eigenwaarde. Het is bijna altijd nodig op beide genoemde fronten (omgeving

en persoon) te werken.

Hollis acht het van groot belang dat de werker ‘acceptance’ uitdrukt. De

cliënt wordt geholpen beter zicht te krijgen op de omringende wereld, maar

zal zelf moeten beslissen waarvoor hij kiest. Er zijn echter duidelijke uit-

zonderingen op deze regel, die bijvoorbeeld gelden als ouders onbekwaam

zijn hun kinderen op te voeden of als mensen psychisch ziek zijn en/of zich

antisociaal gedragen.

Theoretische onderbouwing

Hamilton borduurt deels voort op het door Richmond ontwikkelde case-

workmodel en de daaraan ten grondslag liggende theorieën. Ze werkt het

begrip ‘friendly visiting’ van Richmond verder uit naar de beroepsrelatie

tussen cliënt en werker. Ook gaat zij verder in op het begrip ‘helping the

person in his situation’ dat Richmond introduceerde. Hamilton benoemt dit

als het duale perspectief, ‘de persoon in wisselwerking met zijn situatie’,

waarmee zij het dynamische evenwicht tussen cliënt en omgeving benoemt.

Bij Richmond zijn de richtlijnen voor het handelen (zeker in Social Diagnosis)

gefocust op het verzamelen en interpreteren van gegevens om tot een diag-

nose te komen. Hamilton bouwt hierop voort maar geeft duidelijke argu-

menten om cliënten hier zoveel mogelijk bij te betrekken.

Haar visie op de persoon in wisselwerking met zijn omgeving is beı̈nvloed

door de veldtheorie van Kurt Lewin (1936, 1948) en door de persoonlijk-

heidstheorie van Henry A. Murray (Kluckholm & Murray, 1949). Tevens

berust haar model op de psychoanalytische theorie over ontwikkeling van de

persoon. Deze verklarende theorie is echter als interventietheorie uiterst

beperkt.

De theoretische basis bij Hollis komt verreweg overeen met die van

Hamilton.

Onderzoeksbasis

Alleen voor zover Hamilton verder voortbouwt op het fundament dat door

Richmond is gelegd, kan gesteld worden dat haar werk berust op een on-

derzoeksbasis. De alleen al door zijn omvang indrukwekkende onderzoeks-

arbeid van Richmond is door Hamilton niet voortgezet.
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Hollis maakt wel gebruik van een van de onderzoeksmethoden van Rich-

mond, namelijk het gedetailleerd analyseren van een klein aantal uitge-

werkte praktijksituaties. Zij onderzoekt ‘goede praktijken’, dat wil zeggen:

cases waarin de doelen van de hulpverlening zijn gehaald, met de bedoeling

om te achterhalen welke handelingen of interventies van de werker maakten

dat een casus tot goede praktijk bestempeld kon worden. Modern gezegd: zij

is op zoek naar ‘practice based evidence’.

In een latere periode heeft Hollis nog meer onderzoek gedaan en op basis

daarvan een classificatiesysteem van interventiemogelijkheden ontwikkeld.

Dit komt in hoofdstuk 7 aan de orde.

Waardenbasis

Hamilton geeft helder aan wat zij ziet als waardenbasis van het casework.

‘Wil men anderen doeltreffend helpen, dan is daarvoor eerbied voor de

menselijke persoonlijkheid een eerste vereiste – eerbied voor het recht van de

mens om zelf richting te geven aan zijn eigen leven; om persoonlijke en

burgerlijke vrijheden te genieten en op eigen wijze te streven naar geluk en

geestelijke waarden. De wisselwerking tussen individu en gemeenschap eist

dat men mensen van geheel andere cultuur en geaardheid eerbiedigt en dat

men een positieve houding tegenover hen aanneemt’ (1952:14). Democratie

en een rechtvaardige verdeling van middelen gooien bij Hamilton hoge

ogen. Over het eigen aandeel van de cliënt in de aanpak schrijft zij (59 e.v.):

‘Cliënten hebben het recht zichzelf te zijn, zelf besluiten te nemen en met

behulp van eigen gaven en hulpmiddelen de eigen problemen op te lossen op

de manier die het beste bij hen past.’ Hamilton ziet deze opvatting als een

uitvloeisel van het diep in het casework wortelend geloof in het eigen ini-

tiatief dat vroeger in verband werd gebracht met economische zaken. Social

workers geloven niet in het ’harde’ individualisme, maar in een ‘sociaal’

individualisme. Zelfbewust worden en participeren in de gemeenschap zijn

twee aspecten van een en hetzelfde proces. Wanneer de mens door uiterlijk

gezag wordt geregeerd, leidt dit tot onderworpenheid en tot het totalitaire

ideaal; wanneer men zich laat gaan op zijn eigen onbeheerste impulsen,

betekent dat anarchie.

Ook in het werk van Hollis ligt sterke nadruk op het zelfbeschikkingsrecht

van mensen, hoewel deze regel uitzonderingen kent. Een hogere waarde kan

bijvoorbeeld gelegen zijn in het beschermen van kinderen (tegen verwaar-

lozende of misbruikende ouders) of in het beschermen van de gemeenschap

(tegen antisociaal gedrag van individuen).

De functional school in het social casework

Virginia Robinson en Jessie Taft waren dragende figuren van de functional

school, die uiteindelijk minder invloed heeft gehad op het casework in de VS

en Nederland dan de diagnostic school. Er zijn echter wel degelijk invloeden

geweest, onder meer op de benadering van Rogers, deels die van Perlman en
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veel later die van de taakgerichte benadering. Daarom is het zeker van be-

lang op hun werk in te gaan, zij het minder uitvoerig. Anders gezegd: niet

meer dan nodig om op deze invloeden zicht te krijgen.

Virginia Robinson, Jessie Taft en de functional school

Virginia Robinson en Jessie Taft begonnen hun carrière in het social work als

aanhangers van de diagnostic school, maar gingen zich gaandeweg meer

thuis voelen bij de psychologie van Otto Rank. Over de invloed die deze

psychologie had op haar visie op het social casework schreef Virginia Ro-

binson in 1930 Changing Psychology in Social Case Work. Zij verwijst (122) naar

een serie lezingen die Rank gaf op de New York School of Social Work en op

de Pennsylvania School of Social and Health Work (Rank, 1926, 1928, 1929).

De opvattingen van Rank over de menselijke wil en zijn gerichtheid op de

groeimogelijkheden van mensen spreken haar duidelijk meer aan dan de

opvattingen van Freud over het gedetermineerd zijn door de vroege kinder-

jaren.

Robinson staat uitvoerig stil bij wat volgens haar het belangrijkste case-

work instrument is: ‘the social case work relationship’. Deze relatie kan

groeibelemmeringen bij de cliënt verminderen of wegnemen en daarmee is

ook de noodzaak voor een uitgebreide diagnose niet meer aanwezig.

In 1937 schreef Jessie Taft, collega en levenspartner van Robinson, het

artikel ‘The Relation of Function to Process in Social Casework’. Daarin stelt

zij dat de functional school uitgaat van de opvatting dat menselijk gedrag

per definitie onkenbaar is en dat wetenschap nooit in staat zal zijn de mys-

teriën van het functioneren en veranderen van mensen volledig te door-

gronden.

Werken volgens de trits onderzoek, diagnose, behandeling, was voor de

functional school irrelevant terwijl het voor de diagnostic school het para-

digma was. Leren van de ervaringen die in de therapeutische relatie werden

opgedaan, opheffen van groeibelemmeringen, zichzelf worden in menselijke

relatie (‘becoming)’, werden de centrale thema’s van de functional school

(Briar & Miller, 1971:85 e.v.). Omdat deze doelen per definitie ‘grenzeloos’

zijn, ziet Taft de functie van de instelling als de begrenzer van het proces

tussen cliënt en werker. ‘It is the known factor, the comparatively stable,

fixed point about which client and worker may move without becoming lost

in the movement’ (Taft, 1937; Robinson, 1962:215). Zij beschouwt de instel-

ling als het kristallisatiepunt waarin de belangen van samenleving en indi-

viduele cliënten samenkomen. Instellingen kunnen zorgen voor bundeling

van krachten, voor het rechtvaardig op elkaar afstemmen van vraag en aan-

bod, voor deskundigheid(s)bevordering bij de werkers, voor het afleggen van

verantwoording over het gebruik van door de gemeenschap ter beschikking

gestelde gelden.

Robinson en Taft namen van Rank ook de beperkte tijdsduur van de aan-

pak over. Door in een vroeg stadium te anticiperen op het einde van de

behandeling, bereidde Rank zijn cliënten voor op de aangekondigde sepa-

ratie: een opnieuw beleefd geboortetrauma (Rank, 1929; Waaldijk, 1996:74).
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De beperkte tijdsduur die de functional school in zijn benadering inte-

greerde was hierop gebaseerd.

Buiten de mainstream

De verwachting van Robinson dat de rankiaanse psychologie nieuwe ont-

wikkelingen in het social work zou inluiden kwam uit, maar niet op de

manier zoals zij had gehoopt. Want ze bereikte niet de mainstream van het

social work. Naarmate de ideeën van Robinson en Taft evolueerden naar de

vorm die zij als functional school presenteerden, werd de kloof met de

diagnostic school in New York School groter.

In het verslag van een onderzoekscommissie van de Family Service Asso-

ciation of America naar de Basic Concepts in Casework Practice (Kasius, 1950)

luidt de conclusie dat de twee oriëntaties niet op effectieve wijze gecombi-

neerd kunnen worden vanwege het verschil in mensvisie, doelstelling en

methoden. Zelfs een invloed van buitenaf, de participatie van de VS in de

Tweede Wereldoorlog, die op veel gebieden verandering inluidde, vermocht

het conflict niet van zijn scherpe kantjes te ontdoen. ‘Even though World

War II intervened, the conflict persisted until the last actors in the drama

died’ (Meier, 1987). Taft stierf in 1960, Hamilton in 1967, Robinson in 1977.

In het voorwoord bij Joel Fischers The effectiveness of Social Casework (1976)

haalt Eysenck een uitspraak aan van Max Planck. Die zei dat een nieuwe

wetenschappelijke waarheid niet aanvaard wordt door de opponenten te

overtuigen, maar doordat de opponenten langzamerhand uitsterven en een

nieuwe generatie de nieuwe waarheid van meet af aan leert accepteren. De

ene school kon de andere niet overtuigen, en een feit is dat ‘the growing

generation’ zich nooit tot the functional school heeft bekeerd. De diagnostic

school kwam als sterkste uit de strijd maar kreeg in de jaren zestig veel te

verduren van de effectiviteitscrisis, die in hoofdstuk 8 wordt besproken.

Ruth Smalley zette het werk van Taft en Robinson voort met de publicatie

van Theory for Social Work Practice (1967) en The Functional Approach to Casework

Practice (1970).

Aan de verdere ontwikkeling van de functional school besteed ik hier

verder geen aandacht. De boeken van Smalley zijn gepubliceerd buiten het

tijdvak (1925-1947) en deze benadering van het social work als zodanig heeft

in Nederland nauwelijks invloed gehad. Waar dat wel het geval is, zal ik

ernaar verwijzen.

Kanttekeningen bij de functional school

De kanttekeningen bij de functional school bestaan uit informatie die is

ontleend aan The Social Work Dictionary en enig commentaar van Briar en

Miller, gevolgd door eigen kanttekeningen.

The Social Work Dictionary, (1999)

The Social Work Dictionary geeft de volgende informatie. De functional

school is een theoretische en praktische oriëntatie in het social work, die
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gebaseerd is op de theorie over de ‘wil’ van Otto Rank en de opvattingen van

Virginia Robinson (1883-1977) en Jessie Taft (1882-1960). De school is ook

bekend onder de naam Rankian School en Pennsylvania School, om zich te

onderscheiden van de New Yorkse diagnostic school. De meeste invloed had

deze benadering in de periode 1930-1950. Kenmerken ervan zijn dat ze geen

belang hecht aan diagnostisch onderzoek, noch aan ervaringen uit het ver-

leden en freudiaanse theorie. De nadruk wordt gelegd op een beperkte

tijdsduur en de focus wordt gericht op thema’s die passen binnen de functie

van de instelling.

Briar en Miller in Problems and Issues in Social Casework, 1971

Briar en Miller geven in kort bestek weer vanuit welke filosofie de functi-

onal school de uitvoeringspraktijk vorm en inhoud geeft en welke moge-

lijkheden en beperkingen dit volgens hen met zich meebrengt. De zoge-

noemde functionalisten en de psychologie van Rank (aan wie de functiona-

listen veel ontlenen) baseren zich op radicaal subjectivisme: ‘man’s percep-

tion and experience of reality is the only reality’. Dit fenomenologische

uitgangspunt leidt volgens Briar en Miller naar een uiterst nobele, ‘saint-

like’, voorstelling van mensen en hun capaciteiten. Dit maakt het model voor

sommigen zeer attractief. De therapeutische relatie wordt het belangrijkste

voertuig van de behandeling. Subjectieve ervaringen, onvoorwaardelijke ac-

ceptatie, en worden (becoming) zijn de heilige drie-eenheid van de functio-

nele en existentiële gerichtheid. Ranks psychologie van de wil, het existen-

tialisme van Kierkegaard en de non-directieve psychotherapie van Rogers

zijn volgens Briar en Miller onderling verwant; ‘als het al geen eeneiige

drieling is’.

De benadering van de functional school gaat uit van de waardigheid en de

potenties van mensen, die vrijgemaakt kunnen worden door bepaalde erva-

ringen in de relationele sfeer. De mogelijkheden tot groei zijn bijkans on-

beperkt. Voor ‘conceptions of illness’ of stoornissen – in de psychoanalyti-

sche betekenis – is hier geen plaats. Er kan sprake zijn van hindernissen, een

ellendig bestaan, een zoektocht naar zingeving, gevoelens van schuld of

wanhoop, maar dit alles kan niet worden gezien als ‘ziek zijn’. Leven, wor-

den, samenleven en communiceren met andere mensen – meester worden

van eigen leven – dat is de ultieme menselijke natuur. Therapie is een proces

dat hieraan een kleine maar wezenlijke impuls geeft door er gunstige con-

dities voor te scheppen.

Functionalisten en existentialisten, zeggen Briar en Miller, verzuimen stil

te staan bij sociale invloeden. Maar mensen functioneren in een wereld met

anderen – en die anderen hebben ook hun behoeften en wensen en soms zijn

deze onverenigbaar. Er is een sociale orde en enig conformeren aan die orde

is noodzakelijk anders dreigt anarchie (29 e.v.).

Eigen kanttekeningen

Inconsequent is dat Briar en Miller krachtig bezwaar aantekenen tegen de

eenzijdigheid van de diagnostic school als die zich baseert op de freudiaanse

psychologie, maar dat achterwege laten als de functional school zich eenzij-
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dig baseert op de rankiaanse psychologie (terwijl ze verder toch niet spaar-

zaam zijn met hun kritiek). Het funderen van een social workbenadering op

één psychologische school beperkt in mijn ogen de diagnostische en inter-

ventiemogelijkheden van social workers. Het gevolg is dat cliënten aange-

past worden aan de benadering in plaats van de benadering aan de cliënten.

Verdere ontwikkeling van de functional schoolmethoden wordt belem-

merd door de opvatting dat menselijk gedrag per definitie onkenbaar is en

wetenschap daarom nooit in staat zal zijn het mysterie van het functioneren

en veranderen van mensen te expliciteren. Onderzoek wordt op grond daar-

van afgewezen.

De kritiek van de diagnostic school dat de functional school het belang van

de cliënt ondergeschikt maakt aan het belang van de instelling beschouw ik

als onterecht. Taft accentueerde het belang van de instelling juist omdat de

benadering van de functional school alle aandacht richt op de groeimoge-

lijkheden van de cliënt en zij de mogelijkheden en begrenzingen van de

instelling zag als een stabiele en regulerende factor in het hulpverlenings-

proces. Hier wordt een omgevingsvariabele te hulp geroepen, terwijl dat

verder nauwelijks voorkomt: alles gebeurt immers in de relatie tussen wer-

ker en cliënt. Als social casework wordt gekarakteriseerd door de person-

in-environmentgedachte, kan hier niet voluit van social work worden ge-

sproken.

De functional school heeft, zoals gezegd, geen directe invloed uitgeoefend

op het Nederlandse maatschappelijk werk, maar er zijn wel indirecte in-

vloeden aan te wijzen. Het belang van de instelling is via de problem-solving

methode van Perlman (1959) in Nederland geı̈ntroduceerd, evenals het wer-

ken met een vooraf vastgestelde en beperkte tijdsduur via het taakgerichte

casework van Reid en Epstein (1972). De cliënt-werkerrelatie die de functio-

nal school ziet als het belangrijkste instrument voor social workers is in

Nederland vooral bekend geworden door de non-directieve psychotherapie

van Carl Rogers. Strikt gezien behoort het werk van Rogers niet tot het social

casework maar tot de psychotherapie. Zijn invloed op de Nederlandse

maatschappelijk werkpraktijk is echter van dien aard dat een van de vol-

gende paragrafen aan zijn eerste boek is gewijd.

Kenmerken van het functional school model en een vergelijkende
kanttekening

Aan de hand van het vergelijkingsschema volgen enige opmerkingen over de

handelingsrichtlijnen, de theoretische onderbouwing, en de onderzoeks- en

waardenbasis van de functional school. Ook worden verschillen en overeen-

komsten met Richmond en de diagnostic school kort belicht.

Richtlijnen voor het handelen

Het functional school model geeft aan dat de bij de cliënt beoogde groei

slechts plaats kan vinden door middel van een persoonlijk-professionele
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relatie tussen werker en cliënt. Binnen een relatie waarin de cliënt onvoor-

waardelijk geaccepteerd wordt, kunnen groeibelemmeringen worden opge-

heven. De therapeutische relatie is een gebied waarin de cliënt nieuwe erva-

ringen kan opdoen, waarin hij kan leren en zodoende meer zichzelf worden.

Er zijn basale richtlijnen voor de gespreksvoering die in elk geval in het hier

en nu moet blijven en niet op zoek gaan naar oorzaken in het verleden.

Verder hebben richtlijnen meer betrekking op de attitude dan op het con-

crete handelen van de werker. De relatie werker-cliënt is niet duidelijk be-

grensd. Het is de functie van de instelling om de structuur en de grenzen te

bieden die de werker-cliëntrelatie op zichzelf niet biedt. Hoe die functie in

een concrete situatie vorm moet krijgen wordt in het midden gelaten.

Theoretische onderbouwing

De theoretische onderbouwing bestaat voornamelijk uit de psychologie van

Rank, deels gecombineerd met social caseworktheorieën over de relatie wer-

ker-cliënt.

Onderzoeksbasis

Naar het model van de functional school model zijn geen onderzoeken ver-

richt; empirische gegevens ontbreken dus.

Waardenbasis

De waardenbasis valt te karakteriseren als wat Briar en Miller het radicale

subjectivisme noemen: ‘man’s perception and experience of reality is the

only reality’. Meester worden van eigen leven is de ultieme menselijke na-

tuur, waaraan de hulpverlening zich dienstbaar maakt door een relatie te

bieden die zo weinig mogelijk beperkingen inhoudt. Leven in het hier en nu

heeft meer waarde dan verwijlen bij het verleden. De functionalisten staan

niet stil bij sociale invloeden: ze staan wel stil bij de behoeften van cliënten,

maar lijken zich minder te realiseren dat mensen functioneren in een wereld

met anderen die conflicterende behoeften en wensen hebben.

Verschil en overeenkomst van besproken modellen

De doelstelling van zowel Richmond als de aanhangers van de diagnostic en

de functional school is het bijstaan van mensen die het contact met de

samenleving verloren hebben of dreigen te verliezen. Richmond vertrekt

hierbij uit de praktijk en analyseert in groten getale concrete praktijkvragen,

die ze systematisch en grondig onderzoekt, Hamilton (diagnostic school)

baseert zich voor een belangrijk deel op Richmond maar breidt het model uit

met het psychoanalytische gedachtegoed van Freud. Werken volgens de trits

onderzoek, diagnose, behandeling is voor de diagnostic school een belang-

rijk paradigma. Voor de functional school is dit irrelevant; leren van erva-
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ringen in de cliënt-werkerrelatie, opheffen van groeibelemmeringen en zo

realiseren van potenties (becoming), zijn hier de centrale thema’s.

Opvallend is dat in de ontwikkeling een lijn valt te ontwaren die zich

steeds verder van materiële en omgevingsinvloeden verwijdert. Stonden die

bij Richmond nog centraal, bij Hamilton wordt de aandacht verdeeld over de

omgeving, materiële aspecten en de persoon en bij de functional school gaat

het primair om de persoon die als het ware geı̈soleerd is van zijn sociale

omgeving.

Buiten de scholen – toch invloedrijk

Twee invloedrijke auteurs uit het tijdvak dat hier aan de orde is, laten zich

niet indelen bij de ene of de andere school, hoewel de een – Carl Rogers –

duidelijk invloeden onderging van de functional school, en de ander –

Charlotte Towle – elementen van beide scholen integreerde.

Carl Rogers in Counseling and Psychotherapy, 1942

Al eerder is opgemerkt dat Carl Rogers gerekend moet worden tot het veld

van de psychotherapie; The Social Work Dictionary typeert zijn werk uitdruk-

kelijk als zodanig (1999:81). Toch zijn er tussen zijn werk en het casework

verschillende verbindingen aan te wijzen. In een latere dan de besproken

periode heeft hij onmiskenbaar invloed gehad op het Nederlandse maat-

schappelijk werk.

Rogers, social worktechnieken en counseling

Rogers is de man van de (in eerste aanleg) non-directieve aanpak, van client-

centered werken en counseling, begrippen die men in het naoorlogse maat-

schappelijk werk in Nederland veelvuldig tegenkwam. In Counseling and

Psychotherapy (1942) presenteerde Rogers zijn non-directieve methode waar-

mee hij voortbouwt op het gedachtegoed van Otto Rank, zoals het is ge-

adopteerd en aangevuld door Taft en Robinson van de functional school. In

het voorwoord zegt hij: ‘Particularly stimulating has been the thinking that

has come from the Philadelphia Child Guidance Clinic and the Pennsylvania

School of Social Work. Through the writings from this source and through

the working with staff members who have had training in these organiza-

tions, the writer has greatly profited’.

Hiermee wordt weersproken dat Rogers min of meer stiekem verworven-

heden uit het social casework voor zijn model heeft gebruikt, hetgeen Gor-

don Hamilton in een gesprek met Marie Kamphuis gesuggereerd zou hebben

(Kamphuis, 1986:88). Mogelijk moet deze uitspraak gezien worden tegen de

achtergrond van de controverse tussen de diagnostic en de functional school.

Rogers bouwt voort op de functional school en Hamilton behoorde tot de

diagnostic school.
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Overigens conformeerde Rogers zich niet over de hele linie aan de functional

school. Verderop in zijn voorwoord maakt hij gewag van een onderzoeks-

programma waarin hij gebruik maakt van bandopnamen van gesprekken

met cliënten. Deze opnamen werden aan een nauwkeurige analyse onder-

worpen en bepaalde fragmenten dienden als illustratiemateriaal in zijn

boek. Hier wijkt Rogers af van de functional school die onderzoek afwees,

omdat menselijk gedrag onkenbaar is en zich niet voor onderzoek leent.

Rogers noemt de door hem ontwikkelde counselmethode een grote voor-

uitgang ten opzichte van een aantal technieken uit het social work die vol-

gens hem inmiddels in onbruik zijn geraakt (20 e.v.). De eerste en wellicht

oudste techniek is waarschuwen en adviseren. Uit verslagen van een instel-

ling die in 1900 is gestart, haalt hij hiervan voorbeelden aan. Na de be-

schrijving van wat er mis is in een gezin, volgt in veel gevallen: ‘Parents

warned and advised’.

Een tweede techniek is mensen overhalen om plechtig te beloven dat ze

hun gedrag zullen veranderen: niet meer drinken, niet meer stelen, geen

klappen meer uitdelen en goede studieresultaten behalen. Terugval kwam

zeer veel voor. Beide genoemde technieken komen overeen met wat de Ne-

derlandse grondlegster van het casework Marie Kamphuis zegt over maat-

schappelijk werk in de pre-caseworktijd: ‘het was zo dat je de cliënt – die

overigens toen nog niet zo heette – zeer moralistisch tegemoet trad, raad gaf,

en hem voorschreef wat hij doen moest. Daarbij gebruikmakend van over-

reding. Als de cliënt niet deed wat hem aangeraden was, dan was dat zijn

schuld en dan werd hem dat verweten.’ (Jagt, N., 1990:19).

Een derde techniek is die van bemoedigen en geruststellen: ‘You’re getting

better, You’re doing well, You’re improving’. De hoop was dat de cliënt door

deze uitspraken gemotiveerd zou worden door te zetten. Rogers verwijst in

dit verband naar Shaffer (1936), die vindt dat uitspraken van deze aard een

ontkenning inhouden van de ervaring van het probleem door de cliënt.

Dat laatste geldt niet voor een psychotherapeutische benadering met een

historische achtergrond, te weten de techniek van catharsis die sterk over-

eenkomt met het biechten. Deze techniek is door de Katholieke Kerk al

eeuwen toegepast om de gelovigen in staat te stellen hun zorgen en zonden

uit te spreken ten overstaan van een gezaghebbend iemand, die namens een

nóg gezaghebbender instantie (God) de tobber of zondaar accepteert c.q. in

genade aanneemt. Dit betekent een bevrijding van lasten, anders gezegd: het

bevrijden van ingeklemde potenties.

Zowel binnen de kerk als buiten de kerk, in psychotherapie, werd en wordt

deze methode als zinvol ervaren. In dit verband is het opvallend dat een

aantal katholieke Nederlanders zich sterk aangetrokken voelde tot de roge-

riaanse benadering. Vossen noemde het zelfs een geloof (Vossen, 1970).3

Overigens wordt catharsis in het latere categorieënsysteem van Florence

Hollis benoemd als een van de hulpverleningsinstrumenten.

Rogers zegt over de door hem ontwikkelde counselmethode (28 e.v.) dat die

zich direct richt op grotere onafhankelijkheid en zelfontplooiing van de
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persoon. Het individu en niet het probleem is de focus. Doel is dus niet het

oplossen van een specifiek probleem maar helpen groeien van de persoon,

zodat deze huidige en toekomstige problemen het hoofd kan bieden. The-

rapie houdt in: hem bevrijden om normaal te groeien en zich te ontwikkelen,

ofwel de obstakels verwijderen die dit verhinderen. Counseling, bij Rogers

de term voor wat de hulpverlener doet, richt zich op het stimuleren van

belevingen en gevoelens die groei bevorderen en het elimineren van bele-

vingen en gevoelens die groei in de weg staan. Directieven en voortijdige

interpretaties van de kant van de counselor zijn veelal belemmeringen in het

proces. In een onvoorwaardelijk positieve relatie, waarin iemand echt ge-

hoord wordt en benaderd wordt met accurate empathie en echtheid, kan hij

of zij zichzelf worden, lees: zijn beste mogelijkheden realiseren.

Indicatiestelling voor counseling. richtlijnen en tijdsduur

Om van counseling gebruik te kunnen maken, dienen potentiële cliënten

aan een aantal voorwaarden te voldoen (76): zij leven onder een bepaalde

spanning, zij hebben enige mogelijkheden ‘to cope with life’, zij hebben de

mogelijkheid zich genuanceerd te uiten, zij zijn redelijk onafhankelijk en

redelijk stabiel, zij zijn voldoende intelligent. Terzijde kan worden opge-

merkt dat deze indicatiestelling nauwelijks aansluit bij een groot deel van de

social workcliënten.

Rogers heeft niet alleen gebruikgemaakt van het gedachtegoed van de func-

tional school, hij paste in zijn benadering ook de richtlijnen toe (125) die

gebruikt werden in de onderzoeken bij de Western Electric Works, waarbij

men onder meer het Hawthorne-effect op het spoor kwam.4 De richtlijnen

die gebruikt werden in het onderzoek – en die dus Rogers inspireerden –

waren: luisteren op een vriendelijke maar intelligent-kritische manier, geen

enkele vorm van autoriteit tonen, afzien van advies of morele sturing, niet

argumenteren maar slechts vragen stellen, het gesprek gaande houden, angst

onnodig maken, waardering uitspreken over helder weergeven van gedach-

ten en gevoelens, de discussie richten op een onderwerp dat genegeerd is, en

impliciete aannames bespreken waar dat nodig is.

Over de tijdsduur van het counselingsproces zegt Rogers dat er redenen zijn

om aan te nemen dat de lengte van het proces vooral afhangt van de compe-

tenties van de werker (232): ‘If free expression is unhindered by counselor

bungling, if emotionalized attitudes are accurately recognized, if insight is

increased by well selected interpretations, the client is likely to be able to

handle his own affairs after six to fifteen contacts, rather than fifty’. Hij

voegt hieraan toe dat dit ruwe cijfers zijn maar dat het therapeutische proces

bij wekelijkse contacten eerder binnen drie maanden zal worden afgerond

dan binnen een jaar. Wanneer echter de counselor zijn werk niet goed doet,

duurt het proces langer (233): ‘A succession of .. . blunders may decidedly

prolong the counseling contacts’.

Deze uitspraken van Rogers zelf contrasteren sterk met de uitvoerings-
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praktijk in Nederland, waar rogeriaans werken bekendstond als een proces

met een open einde. Een tijdsduur van anderhalf tot twee jaar was zeker niet

ongebruikelijk (Kal, 1987:5 e.v.).

Van gerichtheid op de wisselwerking tussen cliënt en omgeving, het uit-

gangspunt van zowel Richmond als Hamilton, is bij Rogers – net als bij de

functional school – niets meer terug te vinden. Het gaat om het binnen de

therapeutische relatie opruimen van intrapsychische belemmeringen voor

groei en ontplooiing, en het wordt aan de cliënt overgelaten wat hij daarmee

doet.

Kanttekeningen bij Rogers

Hieronder volgen enkele kanttekeningen van Briar en Miller, van Specht en

Courtney, en ten slotte eigen kanttekeningen.

Briar en Miller in Problems and Issues in Social Casework, 1971

Voor Rogers geldt hetzelfde commentaar dat Briar en Miller (29 e.v.) gaven

op de functional school. Zie verder hierboven.

Specht en Courtney in Unfaithful Angels, 1994

Deze auteurs zijn van mening dat Rogers met zijn non-directieve therapie

een flink aandeel heeft gehad in de ‘psychotherapeutisering’ van de Ameri-

kaanse samenleving. Dat Rogers en de hausse aan populaire psychothera-

pieën na hem zorgden voor ‘the Church of Individual Repair’ (12 e.v.) zien zij

als een voortzetting van de ‘mind cure’ bewegingen uit de 19e eeuw, zoals

phrenology, mesmerism, spiritualism, hydropathy en electrotherapy (Wro-

bel, 1987). Er is een directe lijn van het werk van de ‘mind curists’ naar

‘positief denkers’ zoals Norman Vincent Peale, Joshua Liebman en Dale

Carnegie, auteur van het wereldberoemde boek How to win Friends and Influ-

ence People. Over dit laatste boek merken Specht c.s. op dat het een fenome-

naal succes had ondanks het feit dat het maken van vrienden in het hele boek

niet aan bod kwam (1994:18). Hoe dan ook vinden zij het een kwalijke zaak

dat in de VS (in 1994) een groot deel van de social workprofessionals – rond

de veertig procent – werkt in private practice, gebruikmaakt van de popu-

laire psychotherapieën en vooral diensten verleent aan middle classcliënten

(4). Het zijn gevallen engelen, die de missie van Richmond en Addams

ontrouw zijn geworden.

Specht en Courtney merken verder op dat ten aanzien van de humanisti-

sche psychologie, waartoe Rogers wordt gerekend, onderscheid gemaakt

moet worden tussen de intellectuele beweging en de vele sociale manifesta-

ties ervan, zoals encountergroepen, sensitivitytrainingen en de ‘revival’ach-

tige workshops van human potential goeroes (125).

Eigen kanttekeningen

Rogers is helder in het aangeven van criteria voor zijn aanpak. Hij pre-

senteert zijn benadering als psychotherapie en niet als social casework.

Maatschappelijk werkers die hun werkwijze karakteriseren als non-directief
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en client-centered beschrijven hiermee hun begrensde persoonlijke voor-

keur. Voor geen enkel cliëntenbestand in het social work is een dergelijk

instrumentarium toereikend, omdat de dubbele gerichtheid (persoon-om-

geving) ontbreekt.

Opmerkelijk is dat Rogers zijn benadering combineert met nauwgezet

onderzoek, in tegenstelling tot Taft die vindt dat de aanpak van de functio-

nal school zich daarvoor niet leent. Voortbouwend op de rogeriaanse bena-

dering toonden Truax en Carkhuff later (1967) aan dat ‘accurate empathy,

nonpossessive warmth and genuineness’ effectief waren bij het tot stand

brengen van een werkzame cliënt-werkerrelatie, niet alleen bij een rogeri-

aanse benadering maar bij vrijwel elke hulpverleningsbenadering. Fischer

(1978:191 e.v.) schrijft: ‘While these three dimensions were originally formu-

lated from a Rogerian or Client-centered viewpoint, continuing work ex-

panded and revised them to the extent that they have taken on a far broader

perspective – not at all limited to use by practitioners from only one theo-

retical orientation.’ Een werkzaam aandeel van een benadering toepassen,

het kiezen van bepaalde interventies is iets anders dan het adopteren van de

hele benadering.

Charlotte Towle in Common Human Needs, 1945

Als hekkesluiter in de periode tot 1947 wordt hier Charlotte Towle besproken

met haar boek Common Human Needs, waarvan de eerste editie in 1945 werd

gepubliceerd. Haar boek bestrijkt niet het gebied van de psychotherapie

maar stamt uit een klassiek maatschappelijk werkgebied: dat van de arme,

materieel en vaak ook anderszins minderbedeelde. Het werd namelijk ge-

schreven op verzoek van Jane Hoey, hoofd van het U.S. Bureau of Public

Assistance voor werkers bij ‘public agencies’, hier in het vervolg kortheids-

halve bijstandswerkers genoemd. Hoey had oog voor de moeilijkheden van

bijstandswerkers die de taak hadden te bepalen of mensen al of niet voor

bijstand in aanmerking kwamen. Deze werkers zaten vaak klem tussen hun

dubbele opdracht: enerzijds beschermen en honoreren van de rechten van

bijstandsvragers, anderzijds recht doen aan het belang van de belastingbe-

taler – ofwel het algemeen belang. Towle achtte het de taak van de case-

worker om integratief te werken aan optimaal individueel functioneren en

sociale hervorming. Ze zag duidelijk verband tussen ontoereikende sociale

hulpbronnen en het functioneren van het individu, en werkte dat uit in haar

boek voor de bijstandswerker (Dore, 1999:21 e.v.).

Diverse invloeden op Towle

Charlotte Towle studeerde in 1926 af aan de New York School of Social Work

(de diagnostic school). Zij werd daarna directeur van het Home Finding

Department of the Children’s Aid Society in Philadelphia waar zij beı̈nvloed

werd door de functional school die daar aan de universiteit door Taft en

Robinson werd onderwezen (Encyclopedia of Social Work, 1999). Bij het schrij-
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ven van Common Human Needs nam zij ook met instemming kennis van de

ideeën van Fern Lowry (1936) die een artikel schreef waarin de ‘needs of the

client’ centraal stonden in de caseworkbenadering.

Deze diverse invloeden zijn in Towles boek terug te vinden. Ze gaat uit

van de behoeften die mensen in hun leven ervaren, legt verband met psy-

chologische factoren die op deze behoeften invloed uitoefenen en reikt ver-

schillende mogelijkheden aan om aan deze behoeften tegemoet te komen.

Towle traceert de behoeften die zich bij mensen voordoen aan de hand van

een ontwikkelings- of levensloopmodel, startend bij de vroege jeugd en

eindigend bij de ouderdom. Zij richt zich niet alleen op behoeften van

individuele cliënten: ook het gezinsverband krijgt volop aandacht in een

hoofdstuk over spanningen in het gezinsleven. Een specifieke groep cliën-

ten, gehandicapten, bespreekt zij in het hoofdstuk met de titel: ‘De gebrek-

kigen zijn ook mensen’. In het laatste hoofdstuk met de titel ‘Supervisie’

gaat ze in op het werken vanuit een sociale dienst, wat dit voor de werkers

met zich meebrengt en de mogelijkheden die supervisie (in de Nederlandse

situatie beter te vertalen als werkbegeleiding) voor de werker, de instelling

en de cliënten kan en moet inhouden.

Welbeschouwd is Towle niet onder te brengen bij de diagnostic of de

functional school; zij maakt gebruik van begrippen en inzichten uit beide

kampen, al naargelang de casus die aan de orde is. Dit is een handelwijze die

overeenstemt met wat Briar en Miller essentieel achten (1971:64 e.v.): de

cliënt moet zich niet aanpassen aan de methode, maar omgekeerd.

Wereldwijde erkenning en een politieke rel

Towles boek heeft wereldwijd erkenning gekregen: het werd vertaald in het

Arabisch, Duits, Grieks, Hebreeuws, Italiaans, Japans, Nederlands en Spaans.

Publicatie in de VS vond overigens niet plaats op het meest gelukkige

moment. De ‘Great Depression’ begon in 1929 en het boek verscheen pas in

1945, terwijl het toch in eerste instantie bedoeld was voor de vele nieuwe

bijstandswerkers die de vloedgolf aan nieuwe cliënten moesten opvangen.

Bij verschijnen was er juist minder behoefte aan, want in 1945 was in de VS –

als gevolg van de op volle toeren draaiende oorlogsindustrie – weer sprake

van volledige werkgelegenheid, zodat minder bijstandsaanvragen werden

gedaan en het dilemma individueel-algemeen belang zich minder massaal

aandiende.

Curieus is dat het boek in 1951 in de VS voor politieke opwinding zorgde. In

het naoorlogse klimaat met zijn beduchtheid voor het Russische commu-

nisme, ontstond een rel door de volgende passage: ‘Social Security and public

assistance programs are a basic essential for attainment of the socialized state

envisaged in a democratic ideology, a way of life which so far has been

realized only in slight measure’. Het begrip ‘socialized’ werd uitgelegd als

socialistisch en dus communistisch. Aangewakkerd door conservatieve poli-

tici en artsen die een ‘socialistische’ gezondheidszorg vreesden, ontstond een

rel en werd het boek door het hoofd van de Federale Veiligheidsdienst ver-
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boden. Niet alleen moesten alle kopieën van het boek worden vernietigd,

maar ook de matrijzen in de drukkerij. Towle behield echter het copyright

van het manuscript en gaf de beroepsvereniging van maatschappelijk wer-

kers NASW toestemming het te blijven drukken nadat de gewraakte passage

was gewijzigd. Waaldijk citeert in verband met deze gebeurtenis Pozner

(1986), die stelt dat een van de oorzaken van deze gang van zaken was dat het

netwerk van vrouwen in het maatschappelijk werk niet zo sterk was als het

‘old-boys’-netwerk van de medische stand (Waaldijk, 1996:263 e.v.).

De Nederlandse uitgave ‘Algemeen menselijke noden’

Voor gebruik in Vlaanderen en Nederland werd het boek, vertaald door dr.

W.F. Smet S.J., en voorzien van een bisschoppelijke goedkeuring in 1955 –

dus iets buiten de besproken periode – uitgegeven bij Romen en Zonen te

Maaseik. Het voorwoord, geschreven door M. Baers, voorzitster van de Ka-

tholieke Internationale Unie voor Maatschappelijk Dienstbetoon in Vlaan-

deren, vermeldt onder meer dat voor het boek werd gekozen in verband met

studiedagen rond het thema ‘casework’ in september 1953 te Brussel. Men

was de mening toegedaan dat maatschappelijk werkers vertrouwd moesten

raken met de dynamische psychologie. Bij voorkeur via een soort handboek

dat zich niet bediende van esoterische vaktaal, maar dat het werk beschreef

op directe en concrete wijze. Aan deze criteria bleek ‘het prachtige werkje

van Ch.Towle’ het beste te voldoen. In België en Nederland verscheen het

onder de titel Algemeen Menselijke Noden.

De vertaler, werkzaam als docent aan de Sociale Scholen te Brussel en

Antwerpen, bedankt onder meer mevrouw Thomassen, bestuurster van de

school te Eindhoven en mevrouw Ongerboer, verbonden aan de school voor

maatschappelijk werk te Amsterdam, die behulpzaam zijn geweest bij de

keuze van de terminologie.

Ongerboer en Thomassen kenden dus de vertaalde versie van het boek.

Ondanks naspeuringen bleek niet te achterhalen of het boek metterdaad in

Nederlandse scholen voor maatschappelijk werk werd gebruikt.5 Het exem-

plaar dat ik gevonden heb behoort tot de collectie van het Instituut voor

Clinische en Industriële Psychologie van de Universiteit van Utrecht.

Kanttekeningen bij Towle

Towle is erin geslaagd een boek te schrijven dat aansluit bij de dagelijkse

praktijk van het maatschappelijk werk, waarbij zij zowel aandacht schenkt

aan materiële als aan psychische problematiek en de wisselwerking daartus-

sen. Zij staat stil bij wat het voor mensen betekent om hun hand op te

moeten houden. Zij staat stil bij de problematiek van gehandicapten en de

problemen die zich in en rond gezinnen kunnen voordoen. Op het metho-

disch handelen van de maatschappelijk werker gaat zij niet diep in, waar-

door het boek zijn beperkingen kent. Het is eenvoudig van opzet maar

helder geschreven, hetgeen hoogstwaarschijnlijk heeft bijgedragen aan de

vele vertalingen. Wel roepen deze vertalingen de vraag op hoe een dergelijke
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benadering plaats kan hebben in samenlevingen die geen democratie ken-

nen, in aanmerking genomen dat het boek zelfs in een democratische sa-

menleving als de VS naar de brandstapel werd verwezen.

Overwegingen

Werd het social casework tot rond 1920 voor een belangrijk deel bepaald door

economische en sociale invloeden, vanaf die tijd begon de opmars van de

freudiaanse psychologie met zijn sterke nadruk op de vroegste levenserva-

ringen, het concept van het onbewuste en het gelaagde persoonlijkheids-

model met grote kans op conflicten tussen ego, es en superego. De bruik-

baarheid van deze theorie voor het social casework werd groter nadat Anna

Freud een ander egobegrip introduceerde, dat de weg opende voor het wer-

ken met ervaringen in het heden. De freudiaans georiënteerde diagnostic

school handhaafde zich als de mainstreambenadering in het social work,

daarnaast manifesteerden zich de functional school en de psychotherapie

van Rogers, die zich beide baseren op de psychologie van Rank. De mens-

benadering waarop de twee richtingen in het social casework (de diagnostic

en de functional school) steunden bleek te verschillend om tot integratie te

kunnen komen, terwijl ook belangentegenstellingen en concurrentie zeker

een rol gespeeld zullen hebben.

Briar en Miller zeggen dat de diagnostic school zich volledig achter de

klassieke psychoanalytische theorie schaarde en verzuimde deze concepten

door zorgvuldige selectie en aanpassing voor de social workpraktijk toepas-

baar te maken. Dat gold met betrekking tot de rankiaanse theorie evenzeer

voor de functional school, al laten Briar en Miller zich daarover niet uit.

Indien beide scholen uitgegaan waren van de social caseworkbenadering

die door Richmond was ontwikkeld en gedifferentieerd gebruik gemaakt

hadden van de verschillende psychologische benaderingen, zou de kloof

nooit zo diep geworden zijn. Towle toonde aan dat zo’n benadering wel

degelijk mogelijk was.

Dit alles neemt niet weg dat in de periode 1925-1947 waardevolle bijdragen

zijn geleverd aan de theorie en praktijk van het social casework, om te

beginnen door Gordon Hamilton in haar boek Theorie en Practijk van het Social

Casework. Het duale perspectief dat zij schetst is een aanvulling op het werk

van Richmond en dat geldt ook voor haar uitwerking van de werkrelatie

tussen cliënt en werker. Hamilton blijft zicht houden op de oorspronkelijke

doelgroep van het social work, de mensen die (tijdelijk) niet kunnen parti-

ciperen in de samenleving. De zes praktijksituaties die Florence Hollis be-

schrijft in haar boek Social Casework in Practice zouden vandaag de dag nog

kunnen dienen als leermateriaal voor maatschappelijk werkopleidingen.

Zowel de manier waarop de problematiek beschreven wordt als de wijze

waarop de werkers die problematiek benaderen en de manier waarop de

werkwijze wordt verantwoord en onderzocht, getuigt van degelijk vakman-

schap. Het gaat hier om ‘good practices’ die ook gezien kunnen worden als

een flinke stap vooruit ten opzichte van de door Karpf (1931) onderzochte en
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beschreven stand van zaken in de praktijk eind jaren twintig waarmee dit

hoofdstuk begint. Hollis’ boek kan beschouwd worden als een vorm van

practice-based evidence avant la lettre.

Voor de complexe praktijk van het social work is het model van de functional

school te eenzijdig. Mensen komen niet alleen met vragen om hun groei-

belemmeringen uit de weg te ruimen en dat is nu juist datgene waar de

functional school primair op mikt. Zo’n aanbod kan goed werken bij een

geselecteerd publiek, zoals Rogers met zijn psychotherapie liet zien, maar

een social workinstelling kan en mag een dergelijke selectie niet toepassen.

Rogers heeft wel de basis gelegd voor de ontwikkeling van de zogenaamde

‘core conditions’, die essentieel is voor alle methoden waarbij de relatie

cliënt-werker een belangrijke gangmaker is.

De benadering van Charlotte Towle kent de genoemde eenzijdigheid niet.

Zij gaat in Common Human Needs uit van economische en praktische behoef-

ten, van behoeften aan erkenning en serieus genomen worden en van wat het

voor mensen betekent om hulp te moeten vragen. Towle maakt gebruik van

psychologische inzichten maar maakt haar aanpak daaraan niet onderge-

schikt.

Antwoord op onderzoeksvraag A.2

Ter afsluiting van dit hoofdstuk een antwoord op onderzoeksvraag A.2:

Welke bijdragen zijn in de VS in de periode 1925-1947 geleverd aan de

ontwikkeling van methoden van social casework?

Orcutt beschrijft duidelijk in welke opzichten Hamilton met Theory and

Practice of Social Casework de theorie en praktijk van het casework wezenlijk

heeft vernieuwd in het spoor van de diagnostische traditie van Mary Rich-

mond. Haar betekenis is vooral dat zij het begrip ‘persoon in wisselwerking

met de omgeving’ (het duale perspectief) heeft verfijnd en de relatie werker-

cliënt als werkinstrument in haar theorie heeft betrokken.

Hollis heeft zich ingespannen voor het ontwikkelen van praktijkconcep-

ten en theorie op basis van praktijkmateriaal (good practices). Belangrijk is

ook dat zij aldus het ‘leren van gevallen’ dat Richmond introduceerde, heeft

voortgezet en verder ontwikkeld.

Ondanks onderlinge verschillen leveren de belangrijkste theoretici uit

deze periode (Hamilton, Hollis, Robinson, Taft, Rogers en Towle) bijdragen

aan het verder concretiseren van ‘wat werkt’ in de relatie cliënt-werker en

aan het identificeren van factoren die het ontstaan van een vruchtbare

werkrelatie bevorderen (accurate empathy, non-possesive warmth en genui-

neness).

Deze overwegingen omvatten voldoende argumentatie om te kunnen stellen

dat in de periode 1925-1947 wezenlijke bijdragen zijn geleverd aan de ont-

wikkeling van methoden van social casework, aangezien bewijs verkregen is
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dat overeenkomt met de eerste twee van de door Curtis geformuleerde gra-

daties: 1 voorlopig of suggererend bewijs, zoals anekdotische observaties,

single-case (N=1) verslagen, niet-gecontroleerde of open onderzoeken, en 2

veelbelovend of belangwekkend bewijs, gebaseerd op uitkomsten van ver-

schillende niet-gecontroleerde onderzoeken met redelijk positieve en con-

sistente resultaten.

Noten

1 Scott Briar en Henry Miller, (1971), 11 e.v., noemen een artikel van Eleanor Johnson

(1921) met de titel ’How Mental Hygiene May Help in the Solution of School Problems’, en een

artikel van Jessie Taft ’The Social Worker’s Opportunity – the opportunity to treat people

through psychological insight’ (1922). In 1924 publiceerde Jessie Taft het eerste artikel

waarin het gebruik van technieken uit de psychoanalyse in een maatschappelijk

werkaanpak beschreven werd: ‘The Use of the Transfer Within the Limits of the Office

Interview’, en in november 1926 verscheen het invloedrijke artikel ’Psychoanalytic Con-

cepts in Mental Hygiene’ van Marion Kenworthy.

2 Hamilton, G. (1922). The Bad Penny. The Family, 3, 95.

3 De opmerking die Rogers maakt (1942:21) over de verbinding tussen de biecht in de

Rooms-Katholieke Kerk en catharsis als een psychotherapeutisch instrument, roept bij

mij de vraag op of het wellicht vooral rooms-katholieke auteurs waren die zich door

parallellen van therapeutische technieken en de biecht lieten aanspreken. Ik heb mij

slechts oppervlakkig met deze vraag beziggehouden en wat ik weergeef is niet meer

dan een indruk. In mijn ogen is het gedachtegoed van Rank, Taft, Robinson en Rogers

op magnifieke wijze verwerkt door Felix Biestek in zijn boek The Casework Relationship

(1957), zie ook hoofdstuk 7. Biestek was een jezuı̈et en als docent verbonden aan de

School of Social Work van de Loyola University in Chicago. Pater Lion, een van de

Amerikagangers vanuit Nederland, werkte mee aan een brochure met de titel ’De

betekenis van het gesprek in het maatschappelijk werk’ (1951) die veel parallellen met

het werk van Biestek te zien geeft, hoewel het boek van Biestek pas zes jaar later

verscheen.

A.J.M. Vossen schrijft in 1967 zijn dissertatie ’Zichzelf worden in menselijke relatie’,

die is gebaseerd op de rogeriaanse benadering. In het woord vooraf (VI) zegt hij: ‘Ziet

men Rogers’ benadering als een methode, dan is het tot dusver de enige methode die

direct toepasselijk is in allerlei kaders van leven en werk, zonder modificaties. In feite

is het geen methode maar een geloof, van waaruit men zich spontaan kan realiseren.’

(cursivering LJ)

Hoewel ik geen navraag heb gedaan naar de geloofsovertuiging van Vossen, neem ik

aan dat hij behoorde tot de Rooms-Katholieke Kerk. Ik baseer dit vermoeden op de

plaats waar hij werd geboren (Roermond, 1923), zijn studie in Leuven aan de Katho-

lieke Universiteit en de functie die hij bekleedde als psycholoog-directeur van het

Paedologisch Instituut in Nijmegen.

In deze lijn plaats ik ook J.R.M. Maas, geneesheer-directeur van de Pompekliniek in

Nijmegen, die filosofie en theologie studeerde in Rome, psychologie in Bonn en in

Amsterdam. In zijn boeken Bomen spreken (1973), De daad bij het woord (1974) en Stenen
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hebben pijn (1975) presenteerde hij een mengeling van rogeriaanse therapie met een

enigszins esoterisch aandoende filosofie.

Misschien verwoordt Vossen met zijn uitspraak (zie boven) de gedachten en gevoelens

die van huis uit katholieke wetenschappers hebben ervaren toen ze kennismaakten

met de gedachtewereld van Rogers en riep Rogers bij hen herinneringen op aan de

biecht als catharsisinstrument.

4 Het Hawthorne-effect is genoemd naar resultaten van onderzoeken naar de prestatie

van werkers in de Hawthorne Works van Western Electric in Cicero in 1927. Verbete-

ring van de prestatie van de werkers deed zich alleen al voor door de ervaring dat hun

prestaties onderwerp van onderzoek waren en er dus met aandacht naar gekeken werd

(Websters New World Dictionary, 1994: 619); (Social Work Dictionary, 1999: 209).

5 Ik heb een vermoeden dat Ongerboer en Thomassen het boek van Towle niet sophis-

ticated genoeg vonden voor de opleidingen waaraan zij verbonden waren.

Het spreekt mij aan dat Towle uitvoerig ingaat op de betekenis die het moeten accep-

teren van financiële bijstand voor veel mensen heeft. Mijn eigen loopbaan in het

maatschappelijk werk is begonnen bij een Gemeentelijke Sociale Dienst op 1 april 1965,

de datum waarop in Nederland de Algemene Bijstandswet werd ingevoerd. Veel na-

druk werd gelegd op het afschaffen van de Armenwet die sinds 1912 van kracht was

geweest. Het verkrijgen van financiële bijstand werd nu een recht, terwijl het voordien

beschouwd werd als een gunst. Dit was de officiële lezing, wat natuurlijk niet zeggen

wil dat bijstandsaanvragers met ingang van 1 april 1965 zelfbewust om hun recht

kwamen vragen en dat bijstandsverstrekkers de omslag van gunst naar recht meteen in

hun houding verdisconteerden. Voor vele cliënten gold wat Towle opmerkt (14): ‘Voor

het merendeel der mensen betekenen de diensten waarvoor men de hulp inroept van

openbare sociale instellingen, het failliet van iemands verwachtingen van zichzelf en

van de verwachtingen die de maatschappij van hem heeft. Als gevolg daarvan wordt de

‘gift’ dan ook met heel wat meer vernedering, angst voor de sociale consequenties die

zij kan hebben, met meer ressentiment en tegenzin aanvaard dan gewoonlijk bij

andere, bijvoorbeeld geneeskundige hulp optreedt. Zij die ondersteuning komen

aanvragen of reeds krijgen hebben gewoonlijk dan ook een sterk gevoel van vernede-

ring en verplichting, dat gemakkelijk demoraliserend kan werken... Ook wanneer aan

ondersteunden begrip voor hun recht wordt bijgebracht zullen de meesten van hen

zich toch nog voldoende gebonden voelen om te proberen hun zelfstandigheid terug te

krijgen. Doch als een mens zich overdreven en op een beschamende wijze gebonden

acht, gaat hij zich hulpeloos, waardeloos en wrokkig voelen. Uit een gevoel van on-

toereikendheid zal hij misschien de strijd opgeven. Door een zeker ressentiment kan

hij afhankelijk worden om zich te verdedigen tegen zijn vrees, ofwel om wraak te

nemen op de hand die hem helpt en waardoor hij zich diep gekwetst voelt’.

Interessant vind ik de opmerkingen van Towle over de Social Security Act van 1935, die

bedoeld was als wettelijke basis voor financiële hulpverlening aan de vele werklozen

en die in veel opzichten leek op de Algemene Bijstandswet in Nederland: ‘De Social

Security Act stelt dat het land ook verplichtingen heeft ten opzichte van een aantal

waarden die boven de louter economische zelfstandigheid uitgaan. Het verval van de

persoonlijkheid en de verarming van de geest zijn kwalen, die evengoed vermeden

dienen te worden als de economische verarming. Zij die de wet ten uitvoer moeten

brengen, zijn gebonden aan het beginsel dat de mens niet van brood alleen leeft, en dat

hij niet uitsluitend mag beoordeeld worden naar zijn vermogen om de kost te ver-
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dienen. De voorzieningen van de overheid worden getroffen en uitgevoerd dóór men-

sen en vóór mensen. Naast oriëntering op andere punten is daarom enig begrip van de

algemeen menselijke behoeften en enig inzicht in de fundamentele beginselen van dat

menselijk gedrag wel noodzakelijk’.
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j4 Wegbereiders van het maatschappelijk
werk in Nederland 1899-1940

Inleiding

Niet alleen in de Verenigde Staten maar ook in Nederland waren rond de

eeuwwisseling naar de 20e eeuw en in het begin van die eeuw mensen actief

om inhoud te geven aan vormen van maatschappelijk werk. Armenzorg was

een belangrijke vormmaar niet de enige. In Nederland waren het in de eerste

plaats Muller-Lulofs en vervolgens Adriani die hieraan hun beste krachten

gaven. In dit hoofdstuk wordt belicht hoe zij bijdroegen aan de modernise-

ring van de armenzorg en duidelijke, zij het soms nog wat ambivalente

stappen zetten richting professioneel maatschappelijk werk. Hun doen en

denken worden in dit hoofdstuk belicht, waarbij de door hen geschreven

standaardwerken een belangrijke bron vormen. Daarop volgt een karakteri-

sering van de werkvorm van beide grondleggers aan de hand van het verge-

lijkingsschema.

Mede omdat Muller-Lulofs en Richmond vrijwel tijdgenoten waren en

allebei aan de wieg stonden van de eerste maatschappelijk werkopleidingen

in respectievelijk Nederland en de VS, worden enkele verschillen en over-

eenkomsten tussen beide vrouwen benoemd.

Aan het slot van het hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op onder-

zoeksvraag B. 1: Welke bijdragen zijn in de periode 1899-1940 in Nederland

geleverd aan methoden van armenzorg/maatschappelijk werk? In een kort

Post Scriptum wordt dan nog een van dit antwoord afwijkende visie geme-

moreerd.

A M.G. Muller-Lulofs in Van Mensch tot Mensch, 1916

Marie Muller-Lulofs, die leefde van 1854 tot 1954, is een van de grondleggers

van het sociaal of maatschappelijk werk in Nederland. Haar bijdrage aan de

modernisering van de armenzorg en de oprichting van de eerste school voor

maatschappelijk werk in 1899 vormde een belangrijke aanzet tot verdere

doordenking en professionalisering van het sociaal werk.
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Achtergronden, initiatieven en activiteiten

Marie Lulofs werd geboren als tiende en laatste kind van het echtpaar Lulofs-

Postuma. De bloeiende graan- en tabakshandel van haar vader zorgde ervoor

dat zij van huis uit geen financiële problemen kende. Na de lagere school

volgde zij een tweejarige opleiding bij de Hernhutters of Moravische Broe-

dergemeente in Zeist, een van de weinige plaatsen waar meisjes toentertijd

voortgezet onderwijs konden volgen. De spirituele rijkdom en de materiële

soberheid in deze religieuze werk- en leefgemeenschap maakten een onuit-

wisbare indruk op de ontvankelijke zestienjarige, die in het internaat een

passie voor het schrijven van opstellen ontwikkelde.

De confrontatie met hongerige en schamel geklede leeftijdgenootjes was

voor haar sociale bewustwording van beslissende betekenis. Zij had het idee

bij de ‘onterfden’ in het krijt te staan en dit zette haar aan om zich op 35-

jarige leeftijd aan te melden als vrijwillig armenbezoekster. Zij was inmid-

dels getrouwd en had drie kinderen die al wat groter waren (Bervoets, 1999).

Beschroomd door het gebrek aan formele opleiding, maar met het schrijf-

plezier uit haar kostschooltijd in gedachten, waagde Muller-Lulofs zich

vanaf 1889 aan losse artikelen over sociale vraagstukken in het Utrechtsch

Provinciaal en Stedelijk Dagblad en het Sociaal Weekblad.

Behalve aan het schrijven wijdde zij zich spoedig aan een indrukwekkend

aantal sociale activiteiten, waaronder de oprichting van een Volkshuishoud-

school, een Commissie Bijstand aan Zieken voor thuisverpleging, een volks-

zangklas en een kinderbibliotheek. In 1904 kwam op haar initiatief in

Utrecht een kinderhuis voor ’naschoolse opvang’ tot stand, in 1906 de NV

Maatschappij tot Verbetering der Volkshuisvesting ’Jaffa’ en een Centraal

Werkloozen Bureau in 1908. Om woekerrente te bestrijden zette zij in 1912

een hulpbank op, die in 1926 werd omgezet in een Leen- en Spaarkas.

Eerder al, in 1890, nam Muller-Lulofs, samen met haar echtgenoot en A.W.

Mees, het initiatief tot oprichting van de Vereeniging tot Verbetering van

Armenzorg te Utrecht, die een eind moest maken aan de inefficiënte en

willekeurige werkwijze van de particuliere bedeling (Waaldijk, 1996:109). Bij

de oprichtingsvergadering in huize Muller wachtte zij in de achterkamer het

besluit van de Utrechtse notabelen tot oprichting van de Vereniging af. Pas

na tien jaar werd Muller-Lulofs tot voorzitter van de Vereniging gekozen;

voordien werd zoiets niet passend geacht voor een vrouw. In 1912 stelde de

Kroon een Utrechtse Armenraad in – waarin Muller-Lulofs namens de Ver-

eniging plaatsnam – en bekrachtigde daarmee de bundeling van initiatieven

op het terrein van de armenzorg. De Utrechtse Armenraad wilde de armen-

zorg hervormen c.q. moderniseren. Ze beoogde dubbele bedeling en mis-

bruik van armengelden te voorkomen en een respectvolle behandeling van

bedeelden te bevorderen. Met het oog op het laatste gaf Muller-Lulofs tal-

rijke cursussen aan armenbezoekers in spe. Ook het initiatief tot de oprich-

ting van de Opleidingsinrichting voor Socialen Arbeid in 1899 in Amsterdam

– in samenwerking met Arnold Kerdijk, H. Treub, Louise Went en Hélène

Mercier – moet in dit licht worden gezien (Bervoets, 1999:30 e.v.).
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Mercier liep al sinds jaar en dag met het idee om te komen tot een opleiding

voor sociale arbeid. In 1885 schreef zij het artikel ‘Op den drempel van het

sociale leven’1, waarin zij jonge vrouwen de weg wees ‘om werk te doen

waaraan zij hun heele toewijding kunnen geven’ en waarin zij tegelijk be-

nadrukte dat ‘slechts kennis, deugdelijke sociale kennis haar den drempel

van het sociale leven mag doen overschrijden’. Marie Muller-Lulofs noemde

dit artikel in 1905, tijdens een speech voor het Genootschap Liefdadigheid

naar Vermogen te Amsterdam, een belangrijke inspiratiebron voor haar plan

om een opleiding voor sociale arbeid op te richten (Ney & Hueting, 1989:10

e.v.). Daarbij stond haar een instelling voor ogen die naar het model van de

Britse ’settlements’ was georganiseerd en onder bezielende vrouwelijke lei-

ding stond. Zij stelde voor een dergelijk instituut te stichten, liefst midden

in de Jordaan. Het zou zowel de nodige kennis als een eenvoudige levensstijl

bijbrengen aan jonge vrouwen die in welstand waren grootgebracht en hen

zo meer voeling geven met het arbeidersleven. Dit voorstel haalde het niet

maar de opleiding zelf kwam er wel en werd een wereldprimeur. In die zin is

het een van de successen van Muller-Lulofs, die weliswaar de confrontatie

niet schuwde en zeer vasthoudend was, maar zich vaak onbegrepen voelde in

het enigszins bekrompen wereldje van de Utrechtse notabelen. Verdacht van

socialistische sympathieën vanwege haar steunbetuiging aan de spoorweg-

staking van 1903, verzuchtte zij in een brief aan Hélène Mercier dat het haar

grootste fout was ’dat ik voor de fouten van de rijken niet hetzelfde geduld

op kan brengen als voor die van de armen’ (Bervoets, 2002).

Inspiratiebronnen: Mercier, Kerdijk en het Elberfelder stelsel

Het waren niet alleen eigen ideeën die Muller-Lulofs ertoe brachten om zich

in het sociale leven te verdiepen. De publicaties van de bekende feministe en

sociaal activiste Hélène Mercier en van de jurist en links-liberale politicus

Arnold Kerdijk moedigden haar aan om haar blikveld te verruimen en soci-

aal actief te worden.

Mercier, die in eerste instantie vooral belangstelling had voor het vrou-

wenvraagstuk, kreeg allengs meer interesse voor de ‘sociale quaestie’ van

haar tijd. Behalve door het contact met Aletta Jacobs, vrouwenarts en femi-

niste van het eerste uur, werd deze belangstelling vooral gestimuleerd door

Kerdijk, die zij in het begin van de jaren 1880 leerde kennen en die een

persoonlijke vriend werd. Kerdijk maakte deel uit van de redactie van het

tijdschrift Vragen des Tijds, waarin Mercier geregeld publiceerde en toen hij in

1887 het Sociaal Weekblad oprichtte, was Mercier als enige vrouw en als een

van de invloedrijkste medewerkers aan dit tijdschrift verbonden. Op zijn

beurt steunde Kerdijk Mercier, die van de pen moest leven, bij het overwin-

nen van haar gebrek aan zelfvertrouwen als publiciste en hielp haar bij het

vinden van nieuwe opdrachten.

Op aansporing van Kerdijk en in de overtuiging dat aan iedere praktische

hervormingsarbeid grondige studie vooraf behoort te gaan, spande Mercier

zich in om de sociale kwestie in al haar facetten te ontleden. In buitenlandse,

veelal Engelstalige literatuur vond zij constructieve, praktische ‘oplossin-
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gen’ voor uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. Mercier was in

deze jaren zeer productief getuige reeksen artikelen in het Sociaal Weekblad

over onderwerpen als de budgetten, voedingsgewoonten en woonomstan-

digheden van arbeiders, fabrieksarbeid, arbeidsterclubs en productiecoöpe-

raties. Voortdurend informeerde zij lezers over nieuwe initiatieven op deze

terreinen in binnen- en buitenland. Het merendeel van haar artikelen werd

later gebundeld, in Verbonden Schakels uit 1889 en Sociale droomen en daden uit

1893 (Slangen, 2002). Mercier was niet alleen een idealist maar ook een

realist, een nogal zeldzame combinatie. Door haar toedoen kwamen in de

Amsterdamse Jordaan een volksgaarkeuken (1886), het buurthuis Ons Huis

(1892) en de Woningbouwvereniging Jordaan (1896) tot stand. Nadat zij door

Aletta Jacobs in de Amsterdamse sloppenwijken was rondgeleid, zette Mer-

cier zich in voor verbetering van de lamentabele woonomstandigheden van

arbeidersgezinnen. Geı̈nspireerd door buitenlandse voorbeelden nam ze deel

aan de oprichting van de N.V. Bouwonderneming Jordaan die 131 krotten in

de Jordaan opkocht en verbouwde tot goede arbeiderswoningen die zij liet

bewonen onder toezicht van woningopzichters. Dit laatste naar het voor-

beeld van Octavia Hill in Engeland.

Mercier was ook enthousiast over het uit Engeland afkomstige Toynbee-

werk dat gericht was op het bevorderen van klassenharmonie door een ont-

moeting mogelijk te maken van arbeidende en hogere klassen, in volkshui-

zen die ‘verheffing van het volk’ ten doel hadden. Zij had niet alleen een

groot aandeel in de totstandkoming van Ons Huis en buurthuiswerk, maar

oefende naast haar bestuursfunctie daadwerkelijke invloed uit op de inhoud

van lessen, lezingen en andere activiteiten in het buurthuis (Dudink, 1999:7

e.v.).

Muller-Lulofs vond in Mercier en ook in Kerdijk belangrijke mentoren en

bondgenoten, die het vermogen hadden ‘sociale dromen in daden om te

zetten’ (Bervoets, 1999:21 e.v.). Voor de organisatie van de armenzorg vond zij

inspiratie bij het Elberfelder stelsel. Dat werd in 1853 in het Duitse Elberfeld

onder leiding van D. von der Heydt ingevoerd als een nieuw stelsel van

burgerlijke armenzorg; de uitvoering werd in handen gegeven van een groot

aantal vrijwillige armenbezoekers die districtsgewijs werkzaam waren. Deze

stelden niet alleen een onderzoek in, maar namen ook beslissingen over de

toe te kennen ondersteuning. De ver doorgevoerde decentralisatie maakte

een sterke individualisering mogelijk2 (Adriani, 1923:54). Deze vorm van

armenzorg was geheel nieuw: niet vanachter het bureau werd vastgesteld

hoe geholpen moest worden, maar met gebruikmaking van persoonlijke

contacten tussen armenbezoekers en armen. De verwachting was dat die

persoonlijke contacten een dimensie zouden toevoegen aan de ondersteu-

ning, maar dat betekende wel dat dit vrijwilligerswerk een zekere deskun-

digheid vereiste.

Muller-Lulofs voelde zich door het Elberfelder stelsel zeer aangesproken.

De titel van haar boek Van Mensch tot Mensch grijpt zelfs terug op haar uit-

spraak (1916:16) over dit stelsel: ‘Geen ander stelsel dat naast de zo noodige

controle, den bezoeker zijn zelfstandigheid zoo doet behouden; dat hem zóó
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tot de ontplooiing van al zijn gaven en talenten in staat stelt; geen stelsel

waarin de liefde ‘van mensch tot mensch’ zoo op den voorgrond treedt’.

Op de bres voor een opleiding tot maatschappelijk werker

Dat Muller-Lulofs niet voor een kleintje vervaard was, blijkt uit een voorval

uit de eerste jaren van de Opleidingsinrichting voor Sociale Arbeid (Ney &

Hueting, 1989). De belangstelling voor de school was niet erg groot. Van 1899

tot 1910 meldden zich 97 leerlingen aan (waaronder 1 man), van wie 65 het

diploma behaalden. Om een betere bestaansbasis voor de opleiding te creë-

ren wilde de toenmalige directrice, mevrouw Van Anrooij, in 1910 de oplei-

ding verbreden tot een opleiding voor toekomstige huisvrouwen. Ook wilde

zij een naamsverandering doorvoeren om de verbreding van de opleiding

kenbaar te maken.

De grootste tegenstand kwam van Muller-Lulofs, die zich met hand en

tand tegen deze koerswijziging verzette. Zij zag dat als zelfmoord voor de

opleiding. Volgens haar moest het hinken op twee gedachten ophouden: de

school moest gericht blijven op de opleiding tot sociaal werker. Zij voelde

zich in haar opvatting gesterkt door de Sociale Vereeniging voor Armenzorg

enWeldadigheid, die ook grote nadruk legde op het belang van de opleiding.

Binnen het bestuur raakten de gemoederen zo verhit dat Muller-Lulofs

dreigde desnoods onmiddellijk een nieuwe school voor maatschappelijk

werk te stichten. Zij won de strijd en tussen haar en mevrouw Van Anrooij

kwam het niet meer goed.

Muller-Lulofs had haar positie versterkt door in 1912 tijdelijk voorzitter te

worden van het bestuur, en vanuit deze positie wilde zij de directrice binden

door middel van een instructie waarnaar deze voortaan moest handelen. Van

Anrooij kon dit moeilijk verkroppen en in 1914 besloot zij ‘om gezond-

heidsredenen’ terug te treden als directrice maar als docente te blijven wer-

ken. Omdat de richtingenstrijd hiermee nog niet van de baan was, moest zij

van het bestuur ook als docente het veld ruimen (Ney & Hueting, 1989:41).

Leren van gevallen: de link van armenzorg naar wetenschap

Het was op grond van haar eigen ervaringen als armenbezoeker dat Muller-

Lulofs meende dat een opleiding voor dit werk nodig was. Zij zag dat door

onoordeelkundig handelen ellende eerder vergroot dan verkleind werd en

dat in de versnipperde armenzorg zeer ineffectief gewerkt werd.

Over haar eigen ervaringen publiceerde zij artikelen en verzorgde zij le-

zingen. Een aantal van haar teksten werd gebundeld in haar boek Van Mensch

tot Mensch (1916), waarin zij een poging doet om professionele gedragsregels

te formuleren op basis van werkervaringen. In het boek is de worsteling te

herkennen om een werkbaar evenwicht te vinden tussen empathie en dis-

tantie in het optreden tegenover mensen met een andere levensstijl.

Muller-Lulofs bracht hiermee in praktijk wat vandaag de dag nog wezen-

lijk wordt geacht voor de opleiding van maatschappelijk werkers, namelijk

het ontwikkelen van de professie en van zichzelf als professional door mid-
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del van het ‘leren van gevallen’ (Van der Laan, 1996). Dat gold ook het thema

afstand en nabijheid. Daarbij ging zij uit van het principe van ondersteu-

ning van ‘self-help’ maar dan wel tegen de achtergrond van de sociale poli-

tiek. Het motto luidde ‘geen armenzorg zonder sociale politiek’. Self-help

had tot doel de autonomie van de hulpvrager zoveel mogelijk intact te

houden en stigmatisering te voorkomen.

Muller-Lulofs is fel in haar veroordeling van steun geven zonder dat

zorgvuldig nagegaan wordt of hulp inderdaad nodig is: geen gave zonder

onderzoek. Eveneens is zij fel in haar afwijzing van wat zij noemt parasieten

die leven op kosten van de filantropie. Zij moet niets hebben van de be-

roepsbedelaar die, als hij het maar handig aanlegt, van de wieg tot het graf

wordt onderhouden (10). Maar met evenveel hartstocht breekt zij een lans

voor de mensen die het echt nodig hebben. In het hoofdstuk ‘Het optreden

van den armbezoeker’ (135 e.v.) doet zij als het ware een voorzet voor de

toekomstige Code voor de maatschappelijk werker met een citaat van de

schrijver Hugo Verriest, tevens het motto van haar boek: ‘Ontdoe u van uw

schoenzolen, want de plaats waar ge staat, is heilige grond’. Respect voor

cliënten is voor haar een onaantastbaar gegeven. ‘Toch’, vervolgt zij, ‘mag dit

respect, deze schroom, ons nooit weerhouden van meet af aan krachtig

handelend op te treden, want met niets kunnen we de arme zoveel schade

berokkenen als met onze eigen zwakheid. Van alles wat we in de gezinnen

gaan doen, moet feitenkennis de basis zijn. Onderzoek is het middel om die

kennis te verwerven’. In aansluiting hierop geeft zij een aantal richtlijnen

voor verantwoord onderzoek.

Een citaat uit Van Mensch tot Mensch (55 e.v.) geeft beeldend weer welke

spanning er volgens Muller-Lulofs bestaat tussen het ‘oude liefdewerk’ en de

‘nieuwe philantropie’:

‘De philantropie is thans niet meer slechts het antwoord op de roep van het

warme impulsieve hart, zoals ze dat was in de Middeleeuwen. De caritas der

20e eeuw heeft het gouden kroontje der mysterievolle voorzienigheid afge-

legd, den blauwen kiel van de werkman aangetrokken en zich in dienst

gesteld van de maatschappij.. .. De armenverzorging werd nu wetenschap-

pelijk; naast het impulsief en warm gevoel werd aan het nuchter denkend

koele hoofd een plaatsje ingeruimd. De philantropie die tot nu toe ‘‘Ein-

spänner’’ was geweest werd nu tweespan. Ze keek het vreemde paard dat

haar was toegevoegd wantrouwend aan; als ze de kans schoon zag, liet ze het

op stal staan, nam haastig de vlucht en trok er alleen op uit.’

Voor de in 1908 opgerichte Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en

Weldadigheid hield Muller-Lulofs in 1910 een warm pleidooi voor het ver-

binden van armenzorg en wetenschap: ‘De armenzorg van onzen tijd werkt

niet meer, zoals vroeger, zuiver charitatief, maar óók wetenschappelijk en

óók preventief. Ten gevolge van een enorme uitbreiding van hulpmiddelen,

voortvloeiend uit een ingrijpende sociale wetgeving en een steeds wassende

neiging tot sociale voorzorg op ieder gebied, eischt ze van den persoon die

zich aan haar wijdt, thans geheel andere eigenschappen dan voorheen: niet
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slechts goedheid, liefde en zelfverloochening, maar vooral ook kennis; za-

kenkennis, lokale kennis, menschenkennis; niet slechts bekendheid met de

organisatie waarvan men zelf deel uitmaakt, maar met geheel ’t complex der

armverzorging en der sociale verzorging in stad en land; een combinatie van

kennis en eigenschappen, die men zelden in één persoon verenigd vindt’

(Ney & Hueting, 1989:42).

Muller-Lulofs merkt meermalen op dat armenzorg op wetenschappelijke

wijze dient te worden verricht. Zij doet dit met grote stelligheid, een stel-

ligheid die mogelijk gebaseerd is op het gedachtegoed van de Scientific

Philanthropy Movement. Volgens Waaldijk (1996:54) streefde deze beweging

een wetenschappelijk verantwoorde, rationele en efficiënte organisatie van

de particuliere liefdadigheid na. Eerste voorwaarde daartoe was samenwer-

king en registratie.

Kenmerkende citaten over armen en aanwijzingen voor armenzorgers

De hieronder volgende selectie van citaten uit het standaardwerk van Mul-

ler-Lulofs (1916) vormt een illustratie van de visie vanwaaruit zij werkt en de

handelwijzen die ze voor het uitvoerend werk belangrijk vindt. De eerste

twee citaten getuigen van begrip voor de positie van de arme en doen een

beroep op de gemeenschap om zich met deze verbonden te voelen. De ove-

rige citaten geven weer hoe Muller-Lulofs het methodisch handelen van de

armenbezoeker ziet.

(6) ‘Het gebrek aan minimum levensonderhoud, d.w.z. aan de middelen die

volstrekt noodzakelijk zijn om in ’t leven te blijven, stempelt de mensch tot

‘‘arme’’. Wat staat hem te doen om zich aan dien toestand te ontworstelen?

De arme, wien ’t niet mag gelukken door arbeid zich die middelen te ver-

schaffen, staan drie wegen open: bedelen, sterven, stelen. Bedelen wil hij

niet, sterven nog veel minder, stelen is door de wet verboden. Indien dus

geen reddende hand zich naar hem uitstrekt, zal hij óf het zijn medeburgers

lastig maken met bedelen, óf omkomen van gebrek, óf misdadiger worden’.

(42) ‘Weet ge hoe de arme woont? Kent ge de kazernewoning, waar alle

huiselijkheid en thuis-zich-voelen ontbreekt; waar ’s zomers door de open

ramen al het gewauwel en het gebabbel van twistzieke vrouwen, al het ge-

gons en geklapper en gezoem van naai- en schoenmakersmachines, al het

kindergeschreeuw, al de vieze luchten en het stof uit zoveel kamers naar

binnen dringt; waar geen deur geopend kan worden zonder dat nieuws-

gierige, nijdige, afgunstige of ‘‘schadenfrohe’’ oogen naar binnen gluuren.

Maar eerst in haar volle verschrikking leert men de kazernewoning kennen,

wanneer een besmettelijke ziekte er haar intocht doet, wanneer de diphteri-

tis met ijzeren bezem heel de schaar van kleine, smerige schreeuwers tot een

afvalshoop bijeen veegt. Dan wordt er in de dichtbevolkte ruimte in veertien

dagen meer plaats gemaakt dan de tergend-langzaam-doodende tuberculose

in tien jaar volbrengen kan. Hier moet het huis een hel, de kroeg een hemel

schijnen’.
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(18) ‘Toch moet, om te kunnen helpen nauwkeurig de omvang der armoede

worden bepaald, de oorzaken opgespoord. Het eerste onderzoek heeft ten

doel: 1e te verifieeren wat de arme zelf heeft medegedeeld; 2e na te gaan de

juiste verhouding tusschen inkomsten en uitgaven; 3e uit te vinden de oor-

zaken die tot de wanverhouding tussen beiden hebben geleid.’ (. . ..)

‘Bij dit eerste onderzoek is het gevaarlijk u uitsluitend te laten leiden door

uw gevoel. Verstand en liefde beide moeten u doen inzien, dat het meestal

niet alleen materiële omstandigheden zijn die de armoede hebben te voor-

schijn geroepen, maar dat een complex van oorzaken van allerlei aard daar-

toe hebben geleid’.

(19) ‘Dan komt het er op aan een vast plan te ontwerpen tot leidraad voor de

hulp, die ge geven zult. Een bereikbaar einddoel moet ge voor u zien, en

daarop moet ge afgaan, beslist en zonder weifelen. Er zijn armenbezoekers

die altijd weer met nieuwe plannen aankomen. Zij begrijpen niet hoe ge-

vaarlijk dit is, hoe ontmoedigend de kleinste mislukking moet werken op

menschen wier moed en energie toch reeds tot een minimum terug gebracht

zijn’. (. . .)

‘Het is moeilijk omtrent het geven van onderstand vaste regels te stellen.

Als éénigen vaste regel zou men kunnen aannemen dat geen vaste regels te

stellen zijn. Een ‘‘schablonenartige‘’ armenzorg, die geen rekening houdt

met de oneindige variëteit onder de menschen, het gezin behandelt als een

som: zooveel personen, zoveel inkomsten, zoveel te kort dus zoveel onder-

stand, oordeelt zich zelf.

Wil men toch éénigen leidraad voor de bedeling, dan geve men dien in

grote lijnen aan, bedenkend dat het gezond moge zijn er principes op na te

houden, maar dat het soms nog veel gezonder kan zijn ze zonder omslag

over boord te werpen’.

(20) ‘Indien het mogelijk is late men den onderstand verdienen, zoo al niet

door den man, dan met naaiwerk door de vrouw. Elke onderstand die ver-

diend kan worden, is zedelijke winst. Ook is het gansch niet onverschillig op

welke wijze de ondersteuning wordt gegeven. Doe het op een wijze zoo

weinig grievend mogelijk. En reik ze uit, wekelijks en in de woning van den

behoeftige zelf’.

(21) ‘Dit alles betreft nog slechts wat ik zou willen noemen het technisch

gedeelte van het werk. Er is echter voor den huisbezoeker nog ander werk te

doen. Van de wijze waarop de bezoeker nu verder optreedt, van den invloed

die hij in het gezin verkrijgt, hangt het af of het weldoordachte plan slagen

zal. Al brengt ge schatten, en geeft niet u zelf, ge geeft niet uw persoon, dan

bereikt ge niets. ‘‘Den mensch redt slechts den mensch’’. De invloed die van

de armverzorger op het gezin kan uitgaan, is onbegrensd, vooral in een

huisgezin met kinderen.

Ontzettend zijn de ideeën die onder de armen over opvoeding heerschen.

Wanneer ge met een moeder een of andere slechte eigenschap van haar kind

bespreekt, stelt ze zich aanstonds in staat van tegenweer, en meer dan eens
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zult ge het van haar hooren: ‘‘En ik heb die meid nog wel zoo geslagen!’’.

Men weet niet wat erger is: het verschrikkelijk bederven om ze in hemels-

naammaar zoet te houden, dat begint bij de dot van de zuigeling, om later in

vrij wat minder onschuldige toegevendheid te ontaarden – of de ruwe

strengheid waardoor alle teerheid wel moet worden gedood. Lijfstraf, geen

eten, zonder boterham naar bed. Het kind aanhoudend verbieden, schelden

en tieren, het trekken bij de arm, het door elkaar schudden, het afsnauwen

als het iets vraagt en het eindelijk de straat op jagen – dat is schering en

inslag bij de opvoeding der armen’.

(24) ‘Ten slotte nog een enkel woord over de eischen, die door iedere arm-

verzorging gesteld moeten worden aan de persoon van den bezoeker. Ik

meen dat alle eischen samen te vatten zijn in deze drie die de armenbezoeker

moet hebben: 1e geloof in zijn werk; 2e geduld met de armen, 3e opgewekt-

heid in zijn optreden’.

In het totaal aan citaten is al duidelijk herkenbaar wat het huidige NVMW-

beroepsprofiel van de maatschappelijk werker (Jagt, 2006) beschrijft als drie-

eenheid van technisch-instrumentele, normatieve en persoonlijke professio-

naliteit. Daar hoort ook bij de herkenning van het unieke van elke situatie

die het werken op routine of vaste standaarden onmogelijk maakt. Heel

uitgesproken zijn de mens- en maatschappijopvattingen van Muller-Lulofs.

Als sociaalliberaal vond zij dat armoede geen natuurverschijnsel was maar

een gevolg van onrechtvaardige verdeling van maatschappelijke rijkdom. De

kritiek van de sociaal-liberalen op ongebreidelde uitwerking van de vrije-

markteconomie en hun pleidooi om deze door sociaal ingrijpen te beteuge-

len, is tot op de dag van vandaag actueel (Bervoets, 1999).

Muller-Lulofs pleitte voor een humane armenzorg die berustte op het

samengaan van een individualiserende en een collectieve aanpak. Een psy-

chologisch-pedagogische benadering van de arme heeft geen betekenis,

wanneer die niet gepaard gaat met pogingen tot verbetering van maat-

schappelijke toestanden en herstel van onrecht.

De vrijwillige armenzorger als onbetaald maatschappelijk werker?

In het hele boek Van Mensch tot Mensch is de spanning merkbaar die inherent

is aan werken naar het voorbeeld van het Elberfelder stelsel. Het zijn uit-

drukkelijk vrijwilligers die verantwoordelijkheid dragen voor de werkuitvoe-

ring, terwijl toch aan de vaardigheden en attituden van deze vrijwilligers

hoge eisen worden gesteld. Muller-Lulofs heeft ‘wetenschappelijke’ ambities

maar blijft vasthouden aan het vrijwilliger zijn (dus geen beroepskracht) van

de armenzorger omdat daarmee de persoonlijke aandacht voor de arme ge-

garandeerd zou zijn.

Evengoed concludeert zij dat het werk van de armenzorger – vanwege de

hoge eisen, de niet-routinematigheid en de noodzakelijke kennisbasis –

vereist dat deze een opleiding volgt. Die opleiding komt er dan ook, ze kan

gevolgd worden aan de School voor Maatschappelijk Werk. Maar zelfs het
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volgen van de driejarige opleiding brengt geen verandering in de vrijwilli-

gersstatus: de afgestudeerde blijft vrijwilliger-armenzorger. Dat het com-

plexe werk van de armenzorger ook als beroep beschouwd zou kunnen

worden, iets waarvoor men een salaris kreeg, was voor Muller-Lulofs blijk-

baar een brug te ver.

Het zal niet verwonderen dat er weinig animo was om de opleiding tot

armenzorger te volgen. Van 1899 tot 1910 worden aan de School voor Maat-

schappelijk Werk maar 5 van de 65 studenten tot armenzorger opgeleid. 34

studenten kozen voor het opzichterschap van arbeiderswoningen, 5 voor

Toynbeewerk, 16 voor kinderverzorging en 5 voor bibliotheekwerk (Ney &

Hueting, 1989:40).

Niet helemaal duidelijk wordt het onderscheid tussen armenzorg en sociaal

of maatschappelijk werk. In haar boek heeft Muller-Lulofs het hoofdzakelijk

over armenzorg. De hoofdstuktitels luiden: Negatieve en positieve armen-

zorg; Armenzorg en de vrouw; Enige grondregels voor de praktijk der ar-

menverzorging; De opleiding der vrouw voor maatschappelijk werk; Sa-

menwerking en het belang der armen; Het optreden van den armbezoeker;

De taak der armverzorging tegenover de drankzuchtigen, en Wat bedoelen

onze kindertehuizen?

De mede door Muller-Lulofs gestarte opleiding droeg aanvankelijk de

naam Opleidingsinrichting voor Socialen Arbeid. Na de spoorwegstaking

van 1903 werd de naam veranderd in School voor Maatschappelijk Werk,

omdat ‘sociaal’ associaties opriep met ‘socialistisch’. Dit doet denken aan de

decennia later (1951) in de VS gevoerde actie tegen het boek Common Human

Needs van Charlotte Towle omdat in de oorspronkelijke versie het begrip

‘socialized’ voorkwam (zie hoofdstuk 3).

Maatschappelijk werk lijkt een verzamelbegrip te zijn voor verschillende

meer of minder beroepsmatige activiteiten in het sociale vlak, de afstudeer-

gegevens hierboven geven een indicatie van de aard van die activiteiten.

Armenzorg, waaronder verstaan wordt de materiële en immateriële onder-

steuning van behoeftige gezinnen, is hier slechts een onderdeel van. Maar

het was deze activiteit die de grote belangstelling had van Muller-Lulofs. Dit

werk deed zij zelf, hierover dacht ze na, hierover las ze, hierover publiceerde

ze. Van haar hand geen publicaties over het methodisch werken van opzich-

ters van arbeiderswoningen, over het Toynbeewerk of het bibliotheekwerk.

Het laatste hoofdstuk van haar boek gaat weliswaar over het nut van kin-

dertehuizen, maar anders dan bij de voorafgaande hoofdstukken is hier

duidelijk dat het gaat om de beschrijving van een buitenstaander.

Betekenis van Muller-Lulofs voor het Nederlandse maatschappelijk werk

Gezien in het licht van de tijd waarin zij beroepsmatig actief was (eind 19e

begin 20e eeuw) kan het werk van Muller-Lulofs als zeer vernieuwend wor-

den aangemerkt. In haar aanpak zijn aspecten terug te vinden van techni-

sche, normatieve en persoonlijke professionaliteit. Juist het samengaan van

deze drie en haar levendige stijl geven haar werk ook nu nog zeggingskracht,
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zoals uit de eerder gegeven citaten blijkt. De inzet van Muller-Lulofs en haar

tijdgenote en voorgangster Mercier is, ook na een volle eeuw, nog indruk-

wekkend. Beide vrouwen verdiepten zich in (buitenlandse) vakliteratuur,

tevens stroopten ze de mouwen op in de praktijk van de hulpverlening en ze

publiceerden over dit werk. Zij lieten zien hoe veeleisend, complex, en

somtijds schokkend het werk is, waarvoor de benaming ‘de zachte sector’

bepaald een gotspe mag heten. Muller-Lulofs, want zij staat hier centraal,

combineerde individuele hulpverlening (zeg maar casework) met bestuurs-

en organisatorisch werk en inspanningen om overheidsregelingen te huma-

niseren. Zij deed dit werk, zowel op micro-, meso- als macroniveau, met taaie

volharding en schuwde confrontaties niet.

J.H. Adriani in Voorlezingen over Armoede en Maatschappelijk Werk,
1923

Op de basis die Muller-Lulofs legde voor het maatschappelijk werk in Ne-

derland werd door Adriani voortgebouwd.

Leerling en leraar

Jan Adriani was een bewonderaar van Muller-Lulofs, van wie hij zich een

leerling noemde. Hij was een chemicus die ook korte tijd leraar was en

werkte als diaken in de Hervormde Kerk in Utrecht (Waaldijk, 1996:274).

Adriani bepleitte moderne, individualiserende armenzorg. Hij kende het

boek van Mary Richmond What is Social Casework?, dat in 1926 vertaald (als

Maatschappelijk hulpbetoon) werd uitgebracht in Nederland.

Zijn bewondering voor Muller-Lulofs brengt hij onder woorden in een

opdracht die hij meegeeft aan de eerste uitgave van zijn boek Voorlezingen over

Armoede en Maatschappelijk Werk (1923).

‘Hooggeachte Mevrouw,

Het is thans 18 jaren geleden, dat u mij kwaamt opzoeken om mij het

voorstel te doen op te treden als Secretaris van de Vereeniging tot Verbetering

van Armenzorg te Utrecht. Ik gevoelde aanstonds dat ik op dit voorstel niet

kon ingaan. Het gesprek leidde echter weldra tot een ander plan, dat mij

beter toescheen. Ik zou als huisbezoeker in uw district komen; wellicht zou

ik dan in de toekomst leider van een der districten kunnen worden. Als

gewoon soldaat zou ik in dienst treden, doch de gelegenheid zou mij worden

geboden, mij tot den officiersrang op te werken.

Zoo is het geschied. Enkele jaren later trad ik als districtsvoorzitter op en

verkreeg in die kwaliteit tevens het lidmaatschap van de Centrale Commis-

sie. De invloed die dit lidmaatschap op mijn verdere ontwikkeling als arm-

verzorger heeft uitgeoefend, is zeer groot geweest. Die vergaderingen op

Maandagmiddag – als ik niet beslist verhinderd was – verzuimde ik nooit. In

hooge mate opwekkend was die kring, overwegend uit vrouwen bestaande,

vrouwen van zeer verschillend karakter en temperament, met een zeer uit-
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eenloopenden blik op personen en toestanden. De meeningen moesten dik-

wijls scherp tegenover elkander staan – het kon niet anders!

Toch hadden allen éénzelfde doel voor oogen: de helpende hand uit te

steken naar gezinnen die onder zwaren druk dreigden te bezwijken; de beste

wegen te vinden die de tijdelijk afhankelijken weder tot fiere zelfstandig-

heid zouden kunnen brengen. Ik zal ze niet bij name noemen, maar wij

gedenken haar, die begaafde, karaktervolle vrouwen, zoo verschillend in

haar blik op de dingen maar hierin overeenstemmend dat zij den strijd

nimmer opgaven en het vaandel getrouw bleven, tot de krachten uitgeput

waren of de dood haar wegnam.

Van die Centrale Commissie waart U, Mevrouw Muller, de leidster, die de

discussie op hoog peil wist te houden en allen wist te bezielen, zoodat men

deze vergaderingen zelden kon verlaten zonder iets daarvan mede te nemen

van blijvende waarde voor eigen geestelijke ontwikkeling. In vele andere

functies heb ik U leeren waardeeren, maar het meest als leidster der Centrale

Commissie’.

Deze gloedvolle woorden contrasteren met het beeld dat Marie Kamphuis,

die van 1932 tot 1936 studeerde aan de CICSA3 in Amsterdam, geeft van

Adriani als een van de docenten met wie zij te maken kreeg. Zij roemt zijn

bijdrage aan een wetenschappelijke benadering van het hulpverlenen maar

vond zijn lessen saai en zijn voordracht monotoon. Toch kon hij de verveling

van de les ineens doorbreken door op het docententafeltje te gaan zitten en

tot stomme verbazing van de studenten het cabaretliedje ‘Heb je een hoedje

op van de bedeling?’ aan te heffen (Kamphuis, 1986:5 e.v.). Daarmee stelde hij

een door hem verfoeide vorm van liefdadigheid aan de kaak. In Den Bosch

had het burgerlijk armenbestuur de voorraad van een failliet gegane fabriek

van dameshoeden opgekocht, en die hoeden aan de armen uitgereikt, zodat

zij voor iedereen herkenbaar waren als mensen die hun hand op moesten

houden.

Wellicht kon Adriani dankzij dit verrassingsaspect in zijn optreden erin

slagen als ‘gewoon soldaat’ contact te leggen met de mensen bij wie hij op

bezoek ging. Met een saaie, monotone benadering was dit hem hoogstwaar-

schijnlijk niet gelukt. Ook het boek dat hij in 1923 publiceerde was een

belangwekkend geschrift, waarmee Adriani liet zien dat hij de leerlingstatus

gepasseerd was.

De theorie van de levenskringen

In het vierde hoofdstuk van zijn boek over armoede en maatschappelijk werk

geeft Adriani een beschouwing over de beginselen van hulpverlening, waar-

mee hij doelt op de verschillende vormen en soorten van hulp uit zijn tijd

(ruwweg de periode 1910-1940). Hij doet dit aan de hand van levenskringen,

cirkels die hij trekt rond het hulpvragende gezin. Zijn stelling is dat ‘hoe

nauwer de kring is die hulp verleent, hoe natuurlijker en doelmatiger die

hulp is’.

Hoewel Adriani de verbinding zelf niet legt, is de overeenkomst met het
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gedachtegoed van Abraham Kuyper (soevereiniteit in eigen kring, de sa-

menleving die is opgebouwd uit levenskringen, Couwenberg, 1992; Oost-

lander, 2007) zo duidelijk aanwezig, dat moeilijk van toeval gesproken kan

worden. Een verschil is dat het gedachtegoed van Kuyper religieus van oor-

sprong is en dat Adriani zich hierover niet uitlaat.

Naast de verbinding met het gedachtegoed van Kuyper (en de ARP van de

‘kleine luijden’) is er ook een relatie met het case-coordinationmodel (cir-

keldiagram) dat Richmond presenteerde op de National Conference on Cha-

rities and Corrections in 1901, zie hoofdstuk 2. Maar ook hiervan maakt

Adriani in zijn boek geen melding; in het boek is überhaupt geen litera-

tuurlijst opgenomen.

Adriani is van mening dat hulp van natuurlijke verwanten met niets te

vergelijken is en daarom noemt hij bij kring A. de zorg voor eigen kinderen

en naaste verwanten. Bij kring B. noemt hij vrienden, buren, collega’s, te-

genwoordige en vroegere werkgevers, en alle verdere relaties die in het

maatschappelijk leven tussen mensen worden gevormd. Onder kring C.

verstaat hij de kerk, de godsdienstige gemeenschap en onder kring D. die van

het maatschappelijk leven met zijn bonte verscheidenheid aan groepen. De

buitenste kring E. is die van de staat, de overheid, waarbij hij opmerkt dat

het denkbeeld dat de overheid ook als orgaan van hulpverlening kan optre-

den eerst in later tijden is opgekomen – en nog geenszins overal is door-

gedrongen. In vergelijking met onze tijd zijn vooral de posities van kerk en

overheid drastisch veranderd.

Adriani ziet in ‘vreemde’ hulp grote gevaren. Hoe verder de bron van de

geboden hulp van de behoeftige verwijderd is, des te groter is de kans op

bestendiging van de armoede.

De richtlijn luidt daarom: ‘Verleen geen hulp vanuit een wijdere kring,

wanneer dat vanuit een meer dichtbij gelegen kring kan.’ Is het mogelijk de

natuurlijke hulpbronnen, die misschien tijdelijk verstopt zijn, weer be-

schikbaar te maken? Zo niet, dan moet vreemde hulp worden geboden, zo-

veel mogelijk aansluitend bij de natuurlijke hulpbronnen. Elke eenvormig-

heid moet worden vermeden en de relatie tussen armverzorger en behoeftige

dient het ‘vreemde’ karakter van de hulp zoveel mogelijk weg te nemen

(1923:18-29).

In de theorie van de levenskringen klinkt een visie door op de samenhang

van persoon en omgeving waarvoor Richmond het eerste model leverde.

Deze visie is een voorloper van wat in de Code voor de Maatschappelijk

werker van 1990 de primaire verplichting van de maatschappelijk werker

wordt genoemd: ‘De maatschappelijk werker bevordert primair het optimaal

tot zijn recht komen van de persoon in wisselwerking met zijn omgeving’

(eerste deel artikel 1). Deze visie sluit aan bij de systeem- en communicatie-

theorie4 en geeft aanzetten voor netwerktheorieën die in de VS door Speck en

Attneave (1973) en in Nederland door Baars (1994) zijn uitgewerkt. Aspecten

van de theorie van de levenskringen zijn ook terug te vinden in het Zo-Zo-Zo

beleid (hulp zo dichtbij mogelijk, zo kort mogelijk, zo licht mogelijk) dat in
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de Wet op de Jeugdhulpverlening van 1998 is vastgelegd en dat onder meer

resulteerde in het ontstaan van de Family Group Conferences in Nieuw-

Zeeland en Engeland (Lupton, 1999) en de Eigen Kracht Conferenties in

Nederland (Van Pagee, 2003).

Vermeldenswaard is dat de empirische onderbouwing die de theorie van

Adriani mist, in later jaren wel tot stand is gekomen. In zijn artikel ‘Eco-

logische invloeden op ouderschap en de ontwikkeling van kinderen’ toont

Gordon Jack (2003) aan dat uit internationale onderzoeken naar de effecti-

viteit van hulpverlening blijkt dat gebruikmaking van de krachten in, door

en vanuit de eigen leefomgeving de meeste zoden aan de dijk zet. In feite

vormt dit een bevestiging van de theorieën van Richmond, van Adriani, en

de hierboven genoemde auteurs.

Beroepsmaatschappelijk werkers of beroepsvrijwilligers?

Over de organisatie van de armenzorg in Nederland rond 1870 laat Adriani

zich zeer kritisch uit (1923: 53 e.v.): ‘Toen de Vereenigingen voor vrijwillige

armenzorg na 1870 in ons land verrezen, vonden zij zich geplaatst naast een

burgerlijke armenzorg, door de armenwet van 1854 uitdrukkelijk gestem-

peld tot politiezorg; een kerkelijke armenzorg, niet alleen financieel on-

machtig om de veel te zware taak die op haar rustte behoorlijk te vervullen,

maar bovenal gebukt gaande onder het totaal gemis van bezieling en des-

kundige leiding; en voorts een groot aantal kleinere particuliere vereenigin-

gen en stichtingen, zonder onderling verband werkende, alle te zamen een

niet-te-overziene chaos vormende, die de verwarring in ons armwezen elke

dag deed toenemen. Het is derhalve te begrijpen, dat deze vereenigingen bij

haar organisatie een bizondere voorliefde aan den dag legden voor het El-

berfelder stelsel, dat het beginsel huldigt: slechts een zeer klein aantal be-

hoeftige gezinnen (hoogstens 4, doch liefst niet meer dan 2) aan één armen-

bezoeker toevertrouwen, en voorts het aantal bezoldigde personen bij het

armenbezoek zoveel mogelijk terugdringen (liefst hen uitsluitend bezigen

voor het technische deel van het onderzoek en voor de administratie) om het

instituut van het vrijwillig armbezoek tot zijn hoogste ontwikkeling te

brengen’.

Bij de waardering die zowel Adriani als Muller-Lulofs heeft voor het Elber-

felder stelsel met zijn sterke nadruk op het instituut van vrijwillig armen-

bezoek zijn enkele kanttekeningen te plaatsen. Beide schrijvers hebben dan

wel een voorkeur voor vrijwilligers maar ze wijzen ook op de gevaren van

armenzorg die voornamelijk gebaseerd is op impulsgedrag (niet dat vrij-

willigers daarop het monopolie hebben, maar van professionals mag men

verwachten dat zij zich niet door impulsen laten leiden).

Muller-Lulofs zet zich af tegen straat- en voordeurfilantropie die armoe

kweekt in plaats van nood te lenigen (1916:39). Adriani (1923:92) citeert met

instemming de Engelse econoom Walter Bagehot: ‘De meest droefgeestige

van alle menschelijke overwegingen is wellicht deze, wat de weldadigheid

het meeste doet, goed of kwaad. Ongetwijfeld doet zij veel goed, maar zij
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doet ook veel kwaad. Zij vermeerdert zóóveel ondeugd, zóóveel lijden, zij

laat een zóó groote bevolking leven om te lijden en zedelijk bedorven te

worden, dat het een open vraag is of zij al of niet een slechte zaak voor de

wereld is, en dit is geheel hieraan toe te schrijven, dat uitmuntende mens-

chen zich verbeelden, dat zij veel kunnen doen door snel ingrijpen, wanneer

zij hun eigen gevoelens het meest bevredigen; dat, zoo spoedig iets verkeerds

gezien wordt, er ‘‘iets gedaan’’ moet worden om hen tegen te houden en te

voorkomen’. Het citaat eindigt met de constatering dat veel kwade gevolgen

voorkomen hadden kunnen worden als de weldoeners niet ‘een wilde harts-

tocht voor onmiddellijk handelend optreden van hun barbaarse voorvaders

geërfd hadden’.

Hoewel ook deze uitspraken niet gespeend zijn van een zekere wildheid,

valt niet te ontkennen dat Muller-Lulofs en Adriani een scherp oog hebben

voor de risico’s die ondoordacht handelen op het gebied van armoedebe-

strijding met zich meebrengt. In feite verschilt hun kritiek niet sterk van de

kritiek die vandaag de dag op veel ontwikkelingshulp wordt gegeven. Mul-

ler-Lulofs en Adriani lijken niet goed raad te weten met de spanning tussen

het enerzijds prefereren van ‘hulp dichtbij huis’ van voornamelijk vrijwilli-

gers en anderzijds de eisen die het werk stelt aan kennis, vaardigheden en

houdingsaspecten van de armenbezoekers – vooral op het vlak van afstand

en nabijheid en de balans tussen empathie en directiviteit. Zulke compe-

tenties zijn meestal niet ‘van nature’ bij vrijwilligers aanwezig.

Hoewel Muller-Lulofs en Adriani allebei bij opleidingen voor maatschap-

pelijk werk betrokken waren (Muller-Lulofs als medeoprichter van de School

voor Maatschappelijk Werk in Amsterdam en Adriani als docent aan de

CICSA) is het onduidelijk of zij met deze opleidingen ‘beroeps’ maatschap-

pelijk werkers voor ogen hadden of ‘beroeps’ vrijwilligers. Hun geschriften

wekken de indruk dat zij neigen naar ‘vrijwilligers’ maar dan wel vrijwilli-

gers die voor beroepskracht kunnen doorgaan. Een van de dilemma’s waar

zij niet uitkomen is wellicht dat de beste hulp dan wel zo dicht mogelijk bij

huis gezocht moet worden maar daar niet altijd ‘in natura’ te vinden is.

Opvallende overeenkomsten met Mary Richmond

Opvallend is dat Adriani in zijn boek geen aandacht besteedt aan het boek

Wat is Social Casework? (1922) van Mary Richmond, waarvan hier te lande

vertalingen (1926 en 1939) verschenen5 en waarover hij een lovende recensie

schreef (Waaldijk, 1996:284).6 In de eerste uitgave (1923) van de Voorlezingen

komen fragmenten voor die doen denken aan het in 1922 in de Verenigde

Staten gepubliceerde werk van Richmond dat toen nog niet vertaald was.

Met de bedoeling opvallende overeenkomsten te laten zien, laat ik twee

fragmenten volgen uit het boek van Adriani en daarna enkele fragmenten uit

het boek van Richmond.

Eerst Adriani (1923:110 e.v.)

‘Verantwoorde hulp kan alleen geschieden door te handelen volgens een

bepaald plan; daarbij sta op den voorgrond, dat dit plan zooveel mogelijk
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door den behoeftige zelf moet worden opgemaakt. Voor den armbezoeker is

dit de veiligste weg, want bij de uitvoering van het plan zal hij in hooge mate

afhankelijk zijn van de medewerking van den behoeftige. Hoe minder dus

het plan van boven af wordt opgelegd, hoe meer het uit het brein van den

behoeftige zelf is voortgekomen, hoe meer kans bestaat op de krachtige

medewerking van den behoeftige, die altijd gevoelen moet dat het zijn zaak

is, die hier aan de orde is. Het is voor den bezoeker zeer moeilijk, zich in den

toestand van den behoeftige te verplaatsen en voor hem te denken. Toch zal

dit dikwijls noodig zijn: onze verbeeldingskracht moet de zijne te hulp

komen en dikwijls zijn ons hulpbronnen bekend, die hem onbekend zijn;

het zal menigmaal blijken, dat hij met onze hulp iets kan bereiken, wat hem

alléén niet mogelijk was. De bezoeker zal intusschen steeds op het stand-

punt moeten staan, dat hij de zelfstandigheid van den behoeftige zooveel

mogelijk moet ontzien en derhalve de hulp, die hij geven wil, steeds op het

tweede plan moet staan; hij moet als reservekracht staan achter den behoef-

tige, die zelf voorop moet gaan in den strijd. De bezoeker moet slechts

ingrijpen, waar het noodig is om mislukking van het plan te voorkomen, een

andere richting aan te geven, als het eerst gevormde plan onuitvoerbaar

blijkt, maar zich aanstonds terugtrekken, wanneer hij ziet, dat de behoeftige

door eigen kracht kan slagen. Bemiddelingsdiensten verleenen is een van de

beste wijzen van hulp die wij geven kunnen; toch moet ook hierin niet

verder worden gegaan dan noodig is, omdat anders ook op deze wijze de

zelfstandigheid geschaad wordt’.

Adriani (1932:31, uit de tweede editie van zijn boek)

‘De maatschappelijk werker moet zich niet de vraag stellen: wat kan ik

voor de hulpbehoevende doen? maar wat kan ik (in samenwerking) met hem

doen?’

Nu de fragmenten uit Richmond (1922, de vertaling uit 1939)

(84) ‘De taktiek evenwel, die bij uitstek geschikt is om den geest en de

maatschappelijke relaties van den cliënt te ontwikkelen is zijn medewerking

te winnen in het beramen van plannen voor zijn welzijn’ en verder op deze

pagina (in het verband van een casus die betrekking heeft op cliënt Maria):

‘zij liet Maria zelf deelnemen aan iedere stap die gedaan en aan de beslissing

die genomen werd’.

Richmond signaleert dat vooral werkers ‘met een sterke persoonlijkheid’

hieraan voorbijgaan en geneigd zijn om alle diensten zelf te verlenen en alle

beslissingen zelf te nemen. Toch worden deze vroeger of later teleurgesteld

want (85) ‘op de een of andere wijze moet de medewerking worden verkregen

van familieleden, die dezelfde ideeën voorstaan als de huisbezoekster tracht

in te prenten, want anders zullen de pogingen van den maatschappelijk

werker geen blijvende waarde hebben’.

(125) ’Inderdaad, zoowel maatschappelijk werkers als zij die op een andere

wijze hunmedemenschen min of meer vakkundig trachten te helpen, mogen

wel ootmoedig gestemd zijn over hun werk, want het is de eenvoudige
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waarheid, dat wat de mensch zelf doet van veel meer waarde is voor zijn

duurzaam welzijn dan de dingen die voor hem gedaan worden’.

(130): ‘Een plan, waarbij zij als partner – deelhebber is misschien de juiste

naam – met de huisbezoekster samen, de verantwoordelijkheid zou deelen

voor de stappen die successievelijk moesten worden gedaan’.

De parallellen tussen de geciteerde teksten zijn opvallend. Maar ook nu, net

als bij de theorie over de levenskringen, maakt Adriani geen melding van

verwante literatuur. De vraag rijst of de theorie over de participatie van

behoeftigen van Adriani afkomstig is of wellicht geı̈nspireerd werd door

Richmond. Indien de theorie van Adriani zelf is, vormt dit een bewijs temeer

van zijn creativiteit en inventiviteit. Wel kan dan de kanttekening geplaatst

worden dat de onderbouwing ervan tamelijk gebrekkig is. Indien Adriani

door Richmond geı̈nspireerd is, kan aan haar werk een zekere verantwoor-

ding voor de onderbouwing ontleend worden. Richmond baseert haar theo-

rie immers op onderzoek van de door haar beschreven cases en de daaruit

getrokken conclusies.

What’s in a name: arme, behoeftige of cliënt?

Een opvallend verschil tussen Adriani en Richmond is de benaming van de

mensen aan wie de diensten worden verleend. Had Muller-Lulofs het over

‘armen’, Adriani spreekt over ‘behoeftigen’, terwijl Richmond de term ‘cli-

ënten’ (1952:218 e.v.) gebruikt. Het verschil heeft deels te maken met de

‘niche’ van het sociaal werk waartoe Muller-Lulofs en Adriani zich vooral

verhielden, maar wat hier speelt kan ook verduidelijkt worden met de be-

grippen denotatie en connotatie, waarbij denotatie staat voor de letterlijke

betekenis en connotatie voor de gevoelswaarde van een woord. Arm en be-

hoeftig zijn heeft bij Muller-Lulofs en Adriani geenszins de connotatie van

minder waard zijn, niet meetellen, maar maatschappelijk (en ook in de ogen

van de armen en behoeftigen zelf) bestaat die connotatie vaak wel.

Bakker verwoordt in Helpen als ambacht (1952:218 e.v.) welke vorm van

dienstverlening in zijn ogen met het begrip cliënt samenvalt. Wanneer we

dienstverlening ernstig nemen is alle neerbuigendheid uitgesloten. Bakkers

voorkeur voor het woord ‘cliënt’ als benaming voor de hulpzoekende hangt

hiermee samen, hoewel hij weet dat sommigen dit begrip te kil en te zakelijk

vinden. Bakker is het daarmee oneens: cliënt staat volgens hem voor op-

drachtgever: de cliënt is de persoon die bepaalt wat er gedaan moet worden,

zoals dat ook het geval is bij advocaten die betaald worden voor de dienst die

cliënten van hen verlangen, zij het binnen het waardenkader van hun beroep

(de laatste toevoeging is van wezenlijk belang).

Deze door Bakker beoogde vorm van dienstverlening is impliciet verbon-

den met aanvaarding van de cliënt als volwaardig, verantwoordelijk en zelf-

beslissend lid van de gemeenschap. Er bestaat in onze maatschappij nog een

diepgewortelde gevoelsmatige overtuiging dat hulp vragen iets vernede-

rends is en dat iemand die hulp behoeft en vraagt, vooral financiële hulp,

niet langer volwaardig is. Het sociaal prestige van de hulpzoekende ver-
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mindert snel, men neemt tegenover hem gemakkelijk een beschermende

houding aan of ziet aanleiding tot bevoogding (vergelijk Towle, 1945). De

benaming cliënt verwijst naar een grotere gelijkwaardigheid.

Bakker maakt geen melding van wat Richmond al in 1917 (38) schreef over

het begrip cliënt: ‘Its history is one of advancement from low estate to

higher. First it meant ‘‘a suitor, a dependent’’. Later it meant ‘‘one who

listens to advice’’ and later still ‘‘one who employs professional service of any

kind’’. The more expert the service, the more appropriate the word, which

has the advantage, moreover, of democratic implications’.

Een ‘familiale’ werkrelatie

Hoofdstuk 12 in de Voorlezingen van Adriani draagt de titel: ‘Wat wordt van

den armbezoeker gevraagd?’ Hij staat hierin stil bij het eerste contact van de

armenbezoeker met de ‘behoeftige’ en het vertrouwen dat van beide partijen

wordt gevraagd. ‘Vertrouwen en vriendschap zijn geestelijke goederen, die

men niet weggeeft aan den eersten den besten die onze woning betreedt en

ons mededeelt dat hij de opdracht heeft ontvangen zich voor ons te interes-

seren. Daarvoor is iets anders nodig! Is het niet volkomen begrijpelijk, dat de

behoeftige wel de stoffelijke ondersteuning wil aanvaarden, maar elke ver-

dere bemoeiing met zijn omstandigheden afwijst, den armverzorger geen

vertrouwen wil schenken en zijn vriendschap met een koel gebaar afwijst?’

Vanwege deze uitgangssituatie stelt Adriani hoge eisen aan de relatie

tussen behoeftige en armenbezoeker: ‘De verhouding moet zijn als tusschen

broeders en zusters – jawel! Maar in het gezin hebben broeders en zusters

elkander van jongs af gekend.. . Wie kan meenen, dat zulk een verhouding

als door een tooverslag kan ontstaan of zelfs in de verte kan worden nage-

bootst?’

Adriani maakt kennelijk geen onderscheid tussen een intieme persoon-

lijke relatie en een functionele werkrelatie. De ene kan bij hem model staan

voor de andere, terwijl dat dikwijls niet haalbaar is, om van de wenselijkheid

maar te zwijgen. Met Chalmers (een Schotse predikant) is Adriani van me-

ning dat een armenbezoeker eigenlijk al een relatie met het gezin moet

hebben voordat hij met het gezin gaat werken. Hij vervolgt: ‘Men moge dit

overdreven achten: het valt niet te ontkennen dat er zéér veel waars in

schuilt. De gevaren aan vreemde hulp verbonden zijn schier onoverkome-

lijk’.

Dat Adriani zoveel belang hecht aan de relatie tussen armenbezoeker en

behoeftige hangt mogelijk samen met het veelal grote standsverschil tussen

bezoeker en gezin. Muller-Lulofs (1916:155) geeft hiervan een hilarisch voor-

beeld: ‘Ik herinner me een dag, dat ik bij een vrouw zat te luisteren naar een

diep treurige geschiedenis van mooi gedragen leed (sic). ’t Was doodstil in

het sombere vertrek; er was iets in de atmosfeer als van de wijding bij een

doode. Plotseling komt er iets binnen ruischen. Ik kijk op. Daar staat ze, een

armbezoekster in zijde en fluweel, met zoo’n uitdagende, moderne parasol

in de eene, een zilveren beugeltasch in de andere hand, de grote hoed brutaal
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de kleine kamer vullend. Daar staat ze als een obsessie, een schrijnend dis-

sonant door het ’t schril contrast’.

Hoewel men zich bij dit fragment kan afvragen wat de ene armenbezoeker

komt doen als de andere al op bezoek is, is dit een levendige illustratie van de

uitingen van standsverschil. Zowel Muller-Lulofs als Adriani zien heel

scherp welke barrières deze voor het hulpverleningsproces opwerpen, bar-

rières die ook vandaag de dag nog niet helemaal verdwenen zijn en zich niet

tot de kleding beperken.

Methodische aanwijzingen

Adriani hecht veel belang aan het eerste onderhoud en volgt ook hierin

Richmond (1917:114) die in het eerste gesprek de volgende thema’s van belang

acht:

– met aandacht en geduld luisteren naar het verhaal van de cliënt;

– de basis leggen voor een goede werkrelatie;

– nagaan welke andere informatiebronnen nodig zijn;

– van meet af aan zelfhulp en zelfvertrouwen stimuleren.

Adriani gaat verder in op details (142). Hij vindt dat wat in het eerste on-

derhoud misgaat, later slechts moeizaam of nooit meer teruggewonnen kan

worden. De armenbezoeker dient zich vooraf op de hoogte te stellen van

formele gegevens, zodat hij niet hoeft te beginnen met vragen naar perso-

nalia. Dat zijn vragen die de rechter stelt of de politieagent die proces-ver-

baal opmaakt, vragen die meteen een stroeve verhouding scheppen. ‘Maar

dit is niet het eenige. De vragen moeten zóó worden gesteld, dat zij slechts

kunnen worden opgevat als blijken van belangstelling onzerzijds; noch in

den vorm, noch in den inhoud der vragen mag iets zijn dat zou kunnen

kwetsen. Deze eisch wordt ons niet alleen door de wellevendheid gesteld,

maar ook door het belang van den armenbezoeker; weet deze uit zijn vragen

alles verwijderd te houden wat als een vernedering wordt gevoeld, dan zal hij

ongevraagd mededeelingen ontvangen, die hem anders onthouden worden’.

Adriani maakt regelmatig mee dat armenbezoekers zich met hun houding

geen raad weten (143): ‘Zij gevoelen zich gewichtig als ‘‘weldoeners’’, of zij

gevoelen zich vreemd in verhoudingen waaraan zij niet gewend zijn, weten

niet of zij moeten gaan zitten op een stoel, dien zij niet geheel vertrouwen, of

moeten blijven staan: kortom zij blijven op een afstand en missen de noodige

onbevangenheid. Dit is noodlottig, want de atmosfeer van vertrouwelijkheid

zal in de eerste plaats moeten geschapen worden door het optreden van den

armverzorger. In de meeste gevallen zal hij het vertrouwen moeten verove-

ren en aanvankelijk met wantrouwen worden begroet, omdat armverzorgers

nu eenmaal – en niet altijd ten onrechte – verdacht worden bijoogmerken te

hebben, bepaalde belangen te willen behartigen, komen om iets van de

menschen gedaan te krijgen wat deze eigenlijk niet willen’.

Later zullen onderzoeken van Mayer en Timms (1970) en van Leigh en

Miller (2004) aantonen dat eerste contacten inderdaad van cruciaal belang

zijn.
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Volgens Adriani speelt ook kennis van de levensomstandigheden van het

gezin een wezenlijke rol (145): ‘Daarom is het van zoo groot belang, dat de

bezoeker op de hoogte zij van de loonen, die in de meeste gewone ambachten

verdiend worden, van de bestaande werkgelegenheid, van het budget van het

minvermogende gezin, en in het algemeen van de levensgewoonten in het

milieu waarin het gezin leeft’. Hij heeft zich dus serieus verdiept in de leef-

omstandigheden van de hulpzoekende.

Behalve aan directe hulp hecht Adriani veel waarde aan het stimuleren van

zelfhulp. ‘De beste hulp die de bezoeker aan het gezin kan geven is deze, dat

hij de mogelijkheid tot zelfhulp opent en de natuurlijke hulpbronnen weder

doet vloeien. De kracht van deze laatste wordt door de armenbezoekers bijna

altijd onderschat. De verplichting van familieleden om elkander bij te staan

wordt in het algemeen veel sterker gevoeld dan men meent en zelfs wanneer

de schijn wordt aangenomen dat deze verplichting niet wordt erkend, wordt

deze in werkelijkheid wel gevoeld’.

Ook aan gesprekstechniek besteedt Adriani aandacht. Hij verwijst hier-

voor naar een boek van Cabot (1923), de arts met wie Mary Richmond zo’n

goede werkrelatie onderhield en voor wie hij grote waardering uit (147): ‘Het

zooeven aangehaalde boek van dr. Cabot bevat een merkwaardige paragraaf

onder den titel ‘Scheppend luisteren bij maatschappelijk werk’, waarin hij

o.a. zegt dat een van de eenvoudige, maar waarlijk nuttige dingen, die wij bij

maatschappelijk werk kunnen doen, is rustig toeluisteren wanneer iemand

ons zijn moeilijkheden vertelt. Dikwijls zal hij zijn eigen moeilijkheden

kunnen oplossen met de hulp van eenige inlichtingen van hem, die hij

vertrouwt en met wie hij de dingen bepraat heeft. . . Er zijn menschen, door

wier belangstelling wij beter spelen, spreken of handelen dan wij zonder die

belangstelling zouden kunnen doen. Wij weten allen, dat er menschen zijn,

die, als wij men hen spreken, ons het gevoel doen krijgen dat wij wel iets

waard zijn, wel eens een goede inval hebben’. . . . ‘Deze beschouwingen zijn

van de grootste waarde. Aan de oplossing, die wijzelf geven, heeft een ander

dikwijls geen houvast; zij valt weg met onze persoon. Wij kunnen niet

blijven helpen, maar wij kunnen anderen de oogen openen voor een hulp die

bij hen zal blijven en hen niet zal verlaten, wanneer wij ons teruggetrokken

hebben’.

Het lijkt niet vergezocht om een verbinding te leggen tussen het ‘schep-

pend luisteren’ van Cabot en de non-directieve benadering van Rogers (1942),

hoewel tussen de publicaties van Cabot en Rogers een periode ligt van

twintig jaar.

Minder aandacht dan aan het eerste contact schenkt Adriani aan het afron-

den van de hulpverlening. Wel geeft hij aan dat de manier en het moment

waarop de armenbezoeker afrondt van groot belang is. Zo mag hem zeker

niet (148) ‘het tijdstip ontgaan waarop hij zich moet terugtrekken. De eisch is

zwaar, en toch – hoe heeft de naam van onze armenzorg geleden, doordat

aan dien eisch niet werd voldaan’. Adriani maakt niet duidelijk wat afron-
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ding van het contact zo zwaar maakt en waarom onjuist of niet afronden de

naam van de armenzorg schade heeft toegebracht.

Betekenis van Adriani voor het Nederlandse maatschappelijk werk

Aangenomen mag worden dat de lijn van de methodiekontwikkeling die

Mercier en Muller-Lulofs hebben ingezet door Adriani op zo’n manier is

uitgebouwd dat Marie Kamphuis erdoor werd geprikkeld om die lijn op

eigen wijze door te trekken. In Kijken in de Spiegel van het verleden (1986:21) zegt

zij dat zij bij het nalezen van werkaantekeningen uit haar beginperiode in

Drenthe tot de conclusie komt dat haar aanpak gekenmerkt werd door een

niet van ‘bovenaf’ regelen maar uitgaan van de behoeften van cliënten. De

invloed van haar docent Adriani is hierin te traceren. Opmerkelijk is dat met

de verbinding tussen Adriani en Kamphuis een brug geslagen is tussen de

methodiekontwikkeling in de periode 1899-1940 in Nederland en de periode

daarna waarin hier het social casework – mede door toedoen van Kamphuis –

wordt geı̈ntroduceerd.

Kenmerken van het werkmodel van Muller-Lulofs en Adriani

Hierna volgt een karakterisering van het werkmodel dat oprijst uit de ge-

schriften van Muller-Lulofs en Adriani. In feite is het een karakterisering van

de methodische ontwikkeling van het maatschappelijk werk in Nederland

voor de periode 1899-1940, die sterk door hen is bepaald.

Belicht worden – in termen van het vergelijkingsschema – de richtlijnen

voor het handelen, de theoretische onderbouwing, de onderzoeks- en de

waardenbasis.

Richtlijnen voor het handelen

Hoewel Muller-Lulofs kennis heeft genomen van het werk van voorgangers

en tijdgenoten, stond zij toch voor de opgave om zelf haar werkmodel vorm

en inhoud geven. Hierin is zij tot op grote hoogte geslaagd. De in dit

hoofdstuk weergegeven citaten uit haar boek omvatten richtlijnen voor het

eerste onderzoek en andere aandachtspunten voor de armenbezoeker.

Koersen op gevoel en intuı̈tie is niet genoeg, de armenbezoeker moet zeker

ook het verstand gebruiken. Hij of zij moet toewerken naar een degelijk

plan, dus niet elke keer met een nieuw plan komen, en een bereikbaar eind-

doel stellen. Tegelijkertijd moet er flexibel gewerkt worden; een sjabloon-

achtige aanpak is uit den boze. Muller-Lulofs gaat soms heel gedetailleerd in

op de wijze waarop armenbezoekers bij een huisbezoek kunnen observeren,

waarbij zij steeds benadrukt dat de benadering bescheiden dient te zijn, er

mag geen sprake zijn van een verhoor, wantrouwen noch naı̈viteit van de

armenbezoeker is gepast. Hij of zij moet niet alleen kijken naar het verschil

tussen inkomen en uitgaven, maar ook naar het sociaal functioneren van het

gezin, bijvoorbeeld naar de opvoedingsvaardigheden. Het activeren van
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hulpvragers dient een duidelijk aspect van de aanpak te zijn; als ze zelf

dingen ondernemen, kunnen ze daar alleen maar beter van worden.

Muller-Lulofs stelt ook eisen aan de persoon van de armenbezoeker, die

vaardigheden moet ontwikkelen om respectvol contact te maken met men-

sen die zich anders gedragen en uiten, andere leefgewoonten hebben. Ge-

spreksmodellen en gespreksvaardigheden heeft Muller-Lulofs niet uitge-

werkt, maar de attitude van de hulpverlener krijgt bij haar veel aandacht. De

kracht van haar model is dat het een praktijkmodel is, gebaseerd op reflectie

op het praktische handelen. Ze reflecteert op het vallen en opstaan in het

werken met de armen, en nodigt andere armenbezoekers uit haar daarin te

volgen.

Overigens is Muller-Lulofs niet tevreden met (micro)contactvaardigheden

van de armenbezoeker; deze dient ook aandacht te hebben voor sociale

politiek en maatschappelijk stelling te nemen.

Adriani bouwt voort op de methodische aanwijzingen in het werk van Mul-

ler-Lulofs maar voegt er nieuwe aspecten aan toe. Hieronder valt in de eerste

plaats zijn uitwerking (al dan niet onder invloed van Richmond) van de

participatie van cliënten. Adriani spreekt zich onomwonden uit voor dialoog

en samenwerking met ‘behoeftigen’. Plannen moeten zoveel mogelijk door

de betrokkene zelf worden gemaakt. Hoe minder wordt opgelegd, hoe meer

een beroep gedaan wordt op het eigen initiatief van de betrokkene en hoe

groter de kans dat hij krachtig meewerkt. Gestreefd moet worden naar een

optimale zelfstandigheid.

In de tweede plaats werkt Adriani een pakket richtlijnen uit die hij baseert

op de theorie van de levenskringen. Indien iemand niet in staat is zichzelf te

helpen moet eerst de vraag worden gesteld: is hij daartoe alsnog in staat te

stellen? Is het mogelijk tijdelijk verstopte hulpbronnen weer beschikbaar te

maken? Alleen wanneer dat niet zo is moet ‘vreemde’ hulp uit wijdere krin-

gen worden geboden, bijvoorbeeld door de armenbezoeker. In dat geval

dient de armenbezoeker te streven naar een goede werkrelatie met de be-

hoeftige en waar mogelijk aan te sluiten bij hulpbronnen in de natuurlijke

omgeving.

In de derde plaats geeft Adriani uitgebreide richtlijnen voor het eerste

contact en meer summiere voor gespreksvoering in het algemeen en bij het

afronden van een contact.

Adriani hecht sterk aan nabijheid, betrokkenheid in de hulpverleningsrela-

tie. Alleen als naasten die niet op kunnen brengen, heeft een ‘vreemde’

armenbezoeker in zijn ogen de voorkeur. Hij lijkt bevreesd voor een te grote

afstand tussen armenbezorger en behoeftige. Zoeken naar een evenwicht

tussen nabijheid en afstand is bij de latere professionalisering van het

maatschappelijk werk een belangrijk thema geworden. Kiemen daarvan

zijn, met tasten en zoeken, bij Adriani aanwezig.
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Theoretische onderbouwing

In tekstfragmenten van Muller-Lulofs en Adriani zijn aanzetten te vinden

van theorieën over zelfrespect bij armen en de beschadiging ervan door een

tactloze en ondeskundige ‘top-down’ benadering. Zij schrijven over de in-

vloed die een erbarmelijke omgeving kan hebben op het leven van mensen,

over de wezenlijke rol van oprechtheid en betrokkenheid in menselijke

relaties, over het tonen van respect aan mensen die in achterstandssituaties

zijn geraakt, over de sociale onrechtvaardigheid die zich voordoet wanneer

mensen individueel aansprakelijk worden gehouden voor structurele te-

kortkomingen in de maatschappij of wanneer in de bedeling onderscheid

wordt gemaakt tussen waardigen en onwaardigen; over het samengaan van

materiële en immateriële problematiek, over opvoedingstekorten en hoe

daaraan gewerkt kan worden om de repeterende breuk over de generaties

heen te voorkomen. Het gaat veelal om rudimentaire theorieën die in veel

gevallen later uitgewerkt zijn op het terrein van de psychologie, sociologie,

pedagogiek, communicatietheorie, om theorieën over hygiëne, volkshuis-

vesting, gezondheidszorg en sociale voorzieningen. De theorievorming van

Muller-Lulofs en Adriani wil verklaren wat schrijnende armoede met men-

sen doet (verklaringstheorieën) en welke mogelijkheden voorhanden zijn om

hen zo verantwoord en respectvol mogelijk de helpende hand te bieden

(interventietheorieën).

Onderzoeksbasis

In Muller-Lulofs’ boek zijn opstellen opgenomen uit de periode 1903-1916. In

het Voorwoord zegt zij dat ze veel teksten voor publicatie moest omwerken

vanwege de vele veranderingen op het gebied van armenzorg en weldadig-

heid, ‘De lezer verwachte in dit boekje geen nieuws, geen wijsheid, geen

leerstof, maar alleen de vrucht eener vijf en twintig jarige armenzorg-erva-

ring’.

Met deze uitspraak doet Muller-Lulofs zichzelf tekort. Hoewel niet ge-

sproken kan worden van op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde gege-

vens (die waren voor dit werk nergens beschikbaar), kenmerkt haar stijl van

werken zich door gebruik van theorieën, praktisch inzicht en niet in de

laatste plaats van reflectie op de opgedane praktijkervaringen. Wat ze ge-

leerd heeft van haar ervaringen poogt ze te expliciteren, en daarmee maakt

ze haar leerervaringen toegankelijk voor anderen. Aldus levert zij waarde-

volle bijdragen aan het kennisbestand van het beroep-in-wording, die door

Adriani deels verder uitgebouwd werden.

Waardenbasis

Opvallend bij Muller-Lulofs is, naast de sterke gerichtheid op het concrete

handelen, het benadrukken van de hoge morele waarden van het werk.

Begrippen als ‘Liefde, Geluk, Roeping’ worden veelvuldig gebruikt. Als
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voorbeeld enkele regels uit hoofdstuk 3 (Eenige grondregels voor de praktijk

der armenverzorging):

‘Naar omhoog’ dat zij ’t advies van den armverzorger

‘Naar omhoog’ ’t maatschappelijke, ’t physieke, ’t intellectueele, ’t ziele-

leven onzer armen.’

Misschien was het nodig om mensen met deze verheven taal in beweging

te brengen, maar deze hoog-idealistische termen staan in scherp contrast

met de dikwijls rauwe werkelijkheid van de armoe waarvoor Muller-Lulofs

zeker de ogen niet sluit.

Ook het leidmotief van Muller-Lulofs boek ‘Ontdoe u van uw schoenzolen,

want de plaats waar ge staat is heilige grond’ kan een zekere pathos niet

worden ontzegd, maar op veel plaatsen in haar boek maakt zij waar wat zij

met dit leidmotief wil zeggen: respecteer de arme als mens. Benader hem op

persoonlijke wijze en niet vanuit de hoogte, van mens tot mens. Muller-

Lulofs bedient zich zeker niet alleen van hoog-idealistische taal, hetgeen

blijkt uit de paragraaf ‘kenmerkende citaten’ (zie boven). Ze is uiterst prak-

tisch en realistisch ingesteld, paart rationaliteit aan bewogenheid.

Zorg voor medemensen en voor de gemeenschap is de waarde die hier in

het geding is. Daarvan kan een aantal normen worden afgeleid: respect

tonen aan armen als mens, ook als hun doen en laten discutabel is, en dat

respect tot uiting laten komen in een benadering die zowel geeft als eisen

stelt en hun zelfrespect niet beschadigt. Veel van de basic concepts van het

social casework die in de jaren vijftig als vernieuwend werden ervaren, zijn al

in meer of mindere mate in het werk van Muller-Lulofs en Adriani te vinden.

Verschillen en overeenkomsten met het social casework in de VS

Gesteld is al dat de ontwikkelingen in de VS en in Nederland een aantal

overeenkomsten vertonen. Opmerkelijk is dat vrijwel gelijktijdig beroeps-

opleidingen worden gestart en dat in eerste aanleg in de VS en in Nederland

alle aandacht uitgaat naar de armen. De betrokkenheid en de inzet van de

pioniers, Richmond in de VS en Muller-Lulofs en Adriani in Nederland, doen

niet voor elkaar onder. Muller-Lulofs doet niet alleen aan ‘retail’ (hulp aan

individuele gezinnen) maar ook aan ‘wholesale’ door de concrete meer alge-

mene voorzieningen die zij in het leven roept. Adriani bouwt hoogstwaar-

schijnlijk voort op What is Social Casework? van Richmond en op het boek van

Cabot Maatschappelijk werk. Verhandelingen over gebieden waar medicus en maat-

schappelijke werker elkaar ontmoeten. Daardoor is het verklaarbaar dat Kamp-

huis tijdens haar naoorlogse studiereizen veel herkende in het social case-

work in de VS.

Een aanmerkelijk verschil tussen de ontwikkelingen in de VS en Neder-

land is dat Muller-Lulofs en Adriani hun werkervaringen en visies wel heb-

ben vastgelegd en gepubliceerd, maar niet zoals Richmond kunnen bogen op

een brede onderzoeksbasis en een systematische theorieontwikkeling. Rich-

mond maakte gebruik van het door Cabot ontwikkelde concept van de dif-

ferentiële diagnose en vertaalde dit concept naar het social work, dat hiermee

BSL - ACA_BK_1KZM - 1812_9789031352906 126

Van Richmond naar Reid118



in de VS een aanzien verwierf dat in Nederland door middel van de publi-

caties van Muller-Lulofs en Adriani nooit is verkregen. Het lagere aanzien in

Nederland werd ook in de hand gewerkt door de ambivalentie over de

kwestie: beroepskracht of vrijwilliger? Dat Adriani sprak van ‘het grote ge-

vaar van vreemde hulp’ nam ook niet bepaald in voor professionele hulp-

verlening.

Andere voor de VS specifieke ontwikkelingen waren het ontstaan van de

Home Service Bureaus waardoor het social work zijn werkterrein uitbreidde

naar cliënten boven de armoedegrens, en de groei en bloei van het psychi-

atrisch social casework dat ondersteund werd door de integratie van psy-

choanalytische theorieën. Behoudens enkele uitzonderingen in de – naar

buiten toe sterk gesloten – sector van de Medisch Opvoedkundige Bureaus

(MOB’s) bleef een en ander tot 1940 in Nederland onbekend. Dit gold ook

voor de opvattingen van de functional school en vooralsnog voor de non-

directieve aanpak van Rogers.

Antwoord op onderzoeksvraag B. 1

Welke bijdragen zijn in Nederland geleverd aan methoden voor armenzorg/

maatschappelijk werk in de periode 1899-1940?

In feite vormt het hele hoofdstuk, en in het bijzonder de paragraaf ‘Ken-

merken van het werkmodel van Muller-Lulofs en Adriani’ een antwoord op

onderzoeksvraag B. 1. Daarom hier slechts een beknopte samenvatting.

Een belangrijke bijdrage in deze periode is het benoemen van het uit-

gangspunt dat armenzorg/maatschappelijk werk niet los gezien kan worden

van sociale politiek. Het is en-en, in wisselwerking. In feite gaat het om een

combinatie van de retail- en wholesale-ideeën van Richmond en Addams. De

armenzorger/maatschappelijk werker die zich in het dagelijks leven vooral

richt op het werk met personen en gezinnen, dient (ook) steeds oog te hebben

voor de maatschappelijke context waarin de problemen van personen en

gezinnen ontstaan – en daarin stelling te nemen vanuit persoonlijke en/of

beroepsmatige verantwoordelijkheid.

Specifieke methodische uitwerkingen betreffen het belang om:

– hulpvragers van meet af aan bij het hulpverleningsproces te betrekken, om

daarmee hun gevoel van eigenwaarde intact te laten en te bouwen aan wat

later ‘empowerment’ zal heten;

– de zelfstandigheid van hulpvragers zoveel mogelijk te stimuleren, ‘in staat

stellen tot’ in plaats van ‘doen voor’: een uitwerking van het principe de

cliënt helpen zichzelf te helpen;

– hulpverlening zoveel mogelijk aan te sluiten bij de situatie van de cliënt,

systematisch hulpbronnen in verschillende ‘kringen’ in kaart te brengen –

met voorkeur voor de bronnen die zo dicht mogelijk bij de cliënt gelegen

zijn; kortom: beginnen waar de cliënt is, materieel, emotioneel en situ-

ationeel;
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– als werker sensitiviteit en contactvaardigheden te ontwikkelen voor het

contact met de cliënt;

– te leren van eigen ervaringen als werker en conclusies te trekken die ook

voor beroepsgenoten toegankelijk zijn;

– te helpen vanuit persoonlijke betrokkenheid en gedrevenheid, maar daar-

bij toch de nodige afstand te bewaren die de ander in zijn waarde laat;

– empathisch te reageren en tegelijk eisen te durven stellen.

Bijdragen op het gebied van theorievorming houden in: verklaringen wat

schrijnende armoede met mensen doet (verklaringstheorieën) en beschrij-

vingen van de mogelijkheden die voorhanden zijn om hen zo verantwoord

mogelijk de helpende hand te bieden zonder hun gevoel van eigenwaarde te

krenken (interventietheorieën). Dit is met name duidelijk uitgewerkt voor

het eerste contact.

De waardenbasis in het werk van Muller-Lulofs en Adriani bestaat uit zorg

voor behoeftige medemensen en voor de gemeenschap. De norm die hieruit

voortvloeit is respect tonen aan hulpvragers, ook als hun doen en laten

discutabel is, en dit respect tot uiting laten komen in een benadering die

zowel geeft als eisen stelt.

Met de resultaten van hun conceptuele arbeid hebben Muller-Lulofs en

Adriani wezenlijke bijdragen geleverd aan methodiekontwikkeling voor

maatschappelijk werk in Nederland. Hun bijdragen kunnen gerangschikt

worden onder nummer 1 van de door Curtis geformuleerde gradaties: 1

voorlopig of suggererend bewijs, zoals anekdotische observaties, single-case

(N=1) verslagen, niet-gecontroleerde of open onderzoeken en kunnen be-

schouwd worden als practice-based evidence (Webb, 2002, Van der Laan,

2003).

Post scriptum: een tegengesteld antwoord

De conclusie dat er in de periode 1899-1940 in Nederland duidelijke bijdra-

gen zijn geleverd aan methoden voor armenzorg/maatschappelijk werk,

contrasteert met de visie van dr. J.F. de Jongh. Jan de Jongh was van 1946 tot

1966 directeur van de School voor Maatschappelijk Werk te Amsterdam en

ook een van de naoorlogse Amerikagangers (zie hoofdstuk 5). In een artikel

(1960) bij de dood van mr. Moltzer, zijn voorganger als directeur, stelt hij

onomwonden dat er in Nederland nauwelijks of geen bijdragen zijn geleverd

aan methoden van armenzorg/maatschappelijk werk. Voor het werk van

Muller-Lulofs kan hij nog wel waardering opbrengen, maar ‘de methodolo-

gische belangstelling, de belangstelling voor wat men nu eigenlijk met

mensen dééd, . . . scheen in de dertiger jaren in Nederland uitgeblust’. Vol-

gens hem was er toentertijd beslist te weinig theorie en methodische kennis

voorhanden om een echte beroepsscholing op te bouwen.

De lijn vanMuller-Lulofs is in zijn ogen niet doorgetrokken, met haar is de

methodiekontwikkeling gestopt. Wat Adriani tot stand bracht, onttrekt zich

kennelijk aan zijn blikveld, terwijl het Adriani was die de fakkel van Muller-
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Lulofs aan Kamphuis overdroeg via de lijn van de CICSA, de christelijk

georiënteerde beroepsopleiding in Amsterdam.

Niet ondenkbaar is dat De Jongh zijn mening baseert op de stand van

zaken op ‘zijn’ school die volgens hem tijdens het directoraat van ‘mejuf-

frouw’ Knappert (1915-1926) wel voorname allure had, maar geen beroeps-

opleiding was. En Knapperts opvolger mr. Moltzer (1926-1946) was dan wel

de pleitbezorger van het maatschappelijk werk als beroep en de beroepsop-

leiding, maar methoden voor maatschappelijk werk werden op zijn school

niet geleerd (Jagt, 2003, 2004b). Het bleef steken bij algemene (sociale) vor-

ming, wat de Amerikanen noemen ‘pre-professional education’. Kortom, het

antwoord van De Jongh op de onderzoeksvraag komt neer op een krachtig:

‘niet van toepassing.’

Noten

1 Mercier, H. (1885). Op den drempel van het sociale leven. Eerste artikel. Vragen des tijds,

275-307 en Mercier, H. (1885), ibidem. Derde artikel 1-48.

2 Adriani, J.H. 1923:54. Voorlezingen over Armenzorg en Maatschappelijk werk. Utrecht: Ruijs.

Ook in de Social Work Dictionary, 1999 4e ed. van R. Barker wordt stilgestaan bij wat

genoemd wordt het ’Elberfelder system’. Het stelsel was in geheel Duitsland rich-

tinggevend totdat in 1890 het nationale socialeverzekeringsprogramma van de grond

kwam. Ook het Japanse welzijnsprogramma – minsei i-in – is op het model gebaseerd

(150).

3 CICSA staat voor Centraal Instituut voor Christelijke Sociale Arbeid, dat in 1926 startte

als een tweejarige cursus in Amsterdam. In november 1937 trad Marie Kamphuis bij de

CICSA in dienst als leidster praktisch werk en na anderhalf jaar als adjunct-directrice.

4 Voor het social work was het vooral het boek van Watzlawick, P. c.s , De pragmatische

aspecten van de menselijke communicatie (1973), dat grote belangstelling wekte voor de

context waarbinnen menselijk gedrag zich afspeelt. Vervolgens was het het werk van

Germain, C.B. en Gitterman, A. The life model of social work (1980), dat een ecologisch

perspectief verschafte waarbinnen een integratie tot stand kon komen tussen intrap-

sychische, tussenpersoonlijke en persoonlijke en omgevingsfactoren.

5 Een exemplaar van het boek uit 1939 trof ik aan bij de afgeschreven boeken uit de

bibliotheek van de Hogeschool West-Brabant. Hoewel dit boek naar mijn mening voor

het Nederlandse maatschappelijk werk van historisch belang is, werd het in de jaren

negentig uit de bibliotheek verwijderd. Gebrek aan historisch besef is helaas niet

zeldzaam in de wereld van het maatschappelijk werk. Zelf heb ik er boeiende boeken

aan overgehouden.

6 Adriani, J.H., Maatschappelijk Hulpbetoon (recensie van Mary E. Richmond, Maat-

schappelijk Hulpbetoon; u.h. Amerikaans. Vertaling van Zr. A.M. Onnen, Rotterdam,

Brussel, 1926). Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming 6 (24)

(12 februari 1927), 1193-1196. Bij: Waaldijk, B. (1996). Het Amerika der vrouw, 284.
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j5 De Amerikagangers en de introductie
van het casework in Nederland 1947-
1955

Inleiding

Onderwerp van het eerste deel van dit hoofdstuk zijn de ervaringen van ‘de

Amerikagangers’ en de publicaties waarin zij weergeven wat hen wel en niet

aansprak in de social caseworkmethoden waarmee zij kort na de oorlog in de

VS kennismaakten. De term Amerikagangers duidt op mensen die werkzaam

waren in of beroepsmatig belangstelling hadden voor het maatschappelijk

werk en die na de oorlogsjaren, veelal met financiële ondersteuning uit de

VS, onderwijs- en praktijkinstellingen voor social work bezochten om wat op

te steken van de ontwikkelingen aldaar.

Besproken worden achtereenvolgens het werk en de opvattingen van Ma-

rie Kamphuis, Jan F. de Jongh, Nel Ongerboer, L. Lion, en H. van Rooy.

Hoewel er meer Amerikagangers waren, is de keuze op de genoemde mensen

gevallen omdat zij in geschrifte een link gelegd hebben tussen de state of the

art in de VS en die in Nederland. Marie Kamphuis opent de rij omdat zij de

meest invloedrijke pionier van het social casework in Nederland is gewor-

den. Strijdbaar en met kennis van zaken heeft zij in woord en geschrift

jarenlang geijverd om verworvenheden uit het social casework een plaats te

geven in het maatschappelijk werk hier te lande. De overige bijdragen zijn

meer tijdgebonden en begrensder dan die van Kamphuis.

Het tweede deel van het hoofdstuk schetst een beknopt beeld van de

dynamiek van het Nederlandse maatschappelijk werk in de jaren vijftig.

Tevens komt aan de orde hoe latere commentatoren (Ney & Hueting, Kal &

Behrend) terugkijken naar de introductie van het social casework. Daarbij

wordt duidelijk dat het social casework niet opgevat kan worden als een

eenduidige methodiek: ze bestaat in meervoud.

Marie Kamphuis

Marie Kamphuis was een prominente Amerikaganger, zo niet de promi-

nentste. Zij studeerde van december 1946 tot juni 1947 aan de School of

Social Work van de Columbia Universiteit in New York en maakte tevens

kennis met de School of Social Work van de Universiteit van Pennsylvania in
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Philadelphia. Haar ervaringen publiceerde ze in artikelen in het Tijdschrift

voor Maatschappelijk Werk (TMW) en in haar boek Wat is Social Casework?, waar-

van in 1950 de eerste druk verscheen. In 1955 maakte zij een tweede studie-

reis naar de VS en bezocht er verschillende opleidingen. Uit hoofde van haar

functie had ze bijzondere belangstelling voor opleidingsvraagstukken: van

1943 tot 1970 was Kamphuis directrice (uitdrukkelijk geen directeur, ze

prefereerde de vrouwelijke vorm) van de Groninger School voor Maatschap-

pelijk Werk, die later Academie voor Sociale en Culturele Arbeid (ASCA) ging

heten. In haar artikel ‘Het Amerikaanse Social Case Work’, in TMW van 20

maart 1948, opgedragen aan Gordon Hamilton en Florence Hollis, geeft zij

weer wat zij ziet als verworvenheden van de nieuwe methodiek. Dit artikel

was het eerste van een reeks (zie literatuurlijst) en ook in haar memoires

(Kamphuis, 1986) gaat zij in op haar Amerikaanse ervaringen.

Kennismaking met een stukje democratie op zijn best

Kamphuis kwam aan de andere kant van de oceaan onder de indruk van wat

de psychologie voor de handelingsvaardigheden van maatschappelijk wer-

kers kan betekenen. Ook werd zij getroffen door de fundamenteel democra-

tische grondhouding van opleiders en werkers. De hulpverlening wordt niet

beschouwd als een gebeuren waarin de sociaal werker de constante factor is

en de cliënt het object dat moet veranderen, maar als een dynamisch proces

waarin cliënt en werker beiden zijn betrokken en waarvoor zij ook samen

verantwoordelijkheid dragen. Ze herkende dit als een revolutionair andere

zienswijze.

Als Kamphuis cases bestudeert, vindt zij het indrukwekkend om te zien

met hoeveel respect en eerbied voor de eigenheid van de ander wordt ge-

werkt, niet alleen in theorie maar tot in de finesses van de praktijk. Hoewel

het woord democratie in de VS soms wordt misbruikt en dan verwordt tot

een vage, met een zeker religieus sentiment geladen leus, realiseert men –

zoals Kamphuis het formuleert – in de caseworktechniek een stukje Ameri-

kaanse democratie op zijn best (1948a:83). Een van de aspecten waarin dit tot

uitdrukking komt, is de benaming ‘cliënt’ als aanduiding van een werk-

relatie die op gelijkwaardigheid is gebaseerd.

Behalve deze basishouding roemt Kamphuis de fijn uitgewerkte ge-

sprekstechniek die niet alleen focust op verbale maar ook op non-verbale

communicatie. Omdat de relatie een belangrijk werkinstrument is, is het

nodig dat werkers zich ontwikkelen tot een ‘beroepspersoon’. De voor het

werk nodige kennis moeten zij op zichzelf betrekken: kennis van en inzicht

in eigen sterke en zwakke kanten zijn in dit werk onmisbaar.

Kamphuis wilde niet alleen kennismaken met de diagnostic maar ook met de

functional school, hoewel haar mentrix in New York het belang van een

bezoek aan de school in Philadelphia niet onderschreef en zo’n bezoek ook

niet bepaald aanmoedigde. Tekenend voor de onafhankelijkheid en het

doorzettingsvermogen van Kamphuis is dat ze toch ging. In Philadelphia
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maakte zij kennis met Virginia Robinson en Jessie Taft en met de ideeën en

methoden van de functional school.

Wat is social casework? beschikbaar maken van nieuwe kennis

In TMW-artikelen en in haar boek bracht Kamphuis de in haar ogen belang-

rijke aspecten van zowel de diagnostic school als de functional school onder

de aandacht van Nederlandse belangstellenden. Daarmee liep ze in zekere

zin vooruit op Helen Perlman die pas in 1957 haar zogenoemde problem-

solvingmodel publiceerde, waarin ze opvattingen van de diagnostic en

functional school integreerde. Naam maakte Kamphuis, in Nederland maar

ook in Duitsland en Zuid-Afrika, vooral met haar boek Wat is social casework?.

De eerste uitgave, waarvan het voorwoord begint met de zin: ‘Dit boekje is

niet meer dan het pretendeert te zijn: een eerste inleiding’, is van bescheiden

omvang (86 pagina’s) en gebaseerd op Kamphuis’ eigen ervaringen tijdens

haar eerste bezoek aan de VS in 1947 en de tot dan toe daar verschenen

vakliteratuur. De literatuurlijst vermeldt de namen van Mary Richmond,

Gordon Hamilton, Florence Hollis, Bertha Reynolds, Annette Garrett, Char-

lotte Towle, Virginia Robinson, Jessie Taft, Herbert Aptekar, Carl Rogers,

Swithun Bowers, Bruno Frank, Hertha Kraus, Sigmund Freud en ten slotte

drie Nederlandse auteurs Nel Ongerboer, W. Bruyel en A.J. Westerman Hol-

stijn. Het boek biedt een korte inleiding in geschiedenis en ontwikkeling

van het casework in de VS, enkele richtlijnen voor het caseworkgesprek en

een exemplarische beschrijving van enkele praktijksituaties. Deze opzet

handhaaft Kamphuis in volgende edities van haar boek, die zij steeds om-

werkt om in de pas te blijven met ontwikkelingen op het vlak van de me-

thodiek in de VS en Europa. De achtste gewijzigde druk uit 1967 omvatte al

232 pagina’s, waarvan er 121 gevuld zijn met beschouwingen over aspecten

van het social casework en 92 met praktijkillustraties. In deze uitgave maakt

zij onder meer melding van enkele begrippen uit het in 1964 gepubliceerde

boek van Florence Hollis Casework, a Psychosocial Therapy. Nieuw is dat het

gesprek als belangrijk instrument voor maatschappelijk werkers twee

hoofdstukken krijgt toebedeeld en dat ook een hoofdstuk is gewijd aan

supervisie, gezien als een begeleidingsmethode om op persoonlijke wijze het

casework in de praktijk te leren brengen.

Belangrijke leerervaringen als Amerikaganger

Terugkijkend in haar memoires Kijken in de spiegel van het verleden (1986:88

e.v.), dat bestaat uit tien hoofdstukken die eerder in artikelvorm werden

gepubliceerd in het Tijdschrift voor Agologie, vat Kamphuis haar ervaringen,

maar vooral ook haar leerervaringen, als Amerikaganger nog eens samen.

Over wat ze opstak binnen het lesprogramma dat ze in 1947 volgde, schrijft

ze dat er tijdens de lessen van Hamilton en Hollis nooit op een abstracte

manier en evenmin moralistisch werd gesproken over menselijke problemen

en noden. Dat was nieuw, want ‘In Nederland theoretiseerden we eerst over

de oorzaken van armoede, de beginselen van hulpverlening, de organisatie
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daarvan om dan ten slotte bij de reeds vroeger genoemde vuistregels van de

directe hulpverlening aan te landen. In Amerika ging het precies andersom.

Daar bestudeerden we in de ‘class’ nadat we ons eerst thuis aan de hand van

een uitgebreide gevalsbeschrijving voorbereid hadden, de problemen van het

gezin X of de heer of mevrouw Y. En de inzichten die uit de analyse van de

casus voortvloeiden waren van meet af aan verbonden met psychologische, in

dit geval meest psychodynamische en sociale theorieën’. Terug in Groningen

veranderde ze de opzet van haar lessen grondig en trainde ook haar mede-

werkers in het benutten van casuı̈stiek en rollenspelen.

Zelf schrijft ze (1986:90 e.v.) dat ze vooral leerde dat:

– de opleiding tot maatschappelijk werker zich niet moet beperken tot al-

gemene vorming (waarmee ze zich plaatst in het spoor van Muller-Lulofs

en De Jongh) maar zich moet richten op aanleren van het proces van des-

kundig helpen van zowel de enkeling als het gezin, groepen en grotere

sociale eenheden (NB: een brede ‘social work’opvatting);

– inzicht in menselijke problemen en menselijk gedrag zoveel mogelijk

dient te ontspruiten aan analyse van praktijksituaties in het licht van

relevante theorie. Supervisie is daarbij het meest wezenlijke onderdeel van

de praktijkopleiding;

– beroepsvaardigheden ontwikkeld dienen te worden door het bestuderen

van casuı̈stiek en relevante theorie en door werkuitvoering onder deskun-

dige supervisie. Bij casuı̈stiekbesprekingen dient gebruikgemaakt te wor-

den van gerichte discussiemethoden;

– in het werk met cliënten het ‘professional self’, de beroepspersoon, van

wezenlijk belang is. Het is zaak dit professional self ook te (blijven) ont-

wikkelen door de genoemde middelen;

– in het contact met cliënten uitgegaan moet worden van werkprincipes als:

individualisering, acceptatie, een niet-veroordelende houding, doelbewust

en gecontroleerd gebruikmaken van eigen gevoelens en die van anderen,

vertrouwelijkheid en zelfbeslissingsrecht van de cliënt;

– dit alles moet resulteren in gespreksvoering die gericht en gestructureerd

verloopt met integratie van technische, emotionele en morele aspecten.

De betekenis van Kamphuis als bruggenbouwster

Kamphuis heeft de oogst aan leerervaringen die ze opdeed als Amerikagan-

ger beschikbaar gemaakt voor anderen, door letterlijk en figuurlijk in brede

kring haar stem te laten horen. Zij kan met recht gezien worden als een

voorvechtster van de professionalisering van het maatschappelijk werk. Zij

is ook te beschouwen als bruggenbouwster tussen wat in Nederland door

Muller-Lulofs en Adriani al tot stand was gebracht en de ontwikkelingen in

het social casework in de Verenigde Staten. Zelf merkt zij dit op als ze bij het

schrijven van haar memoires terugkijkt naar haar werkervaringen in het

opbouwwerk in Drenthe eind jaren dertig (1986:21). ‘In oud materiaal vond

ik iets terug van wat ik toen inhoudelijk bood. Tot mijn verrassing ontdekte

ik hoe weinig van bovenaf mijn uitgangspunten destijds waren ondanks het
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moraliseren dat er toen onherroepelijk bij hoorde (. . . het was duidelijk een

uitwerking van wat de opleiding mij meegegeven had), die gekenmerkt

werden door: ‘Niet uitgaan van eigen gezichtspunten of gevoelens, maar van

de behoefte van de groep, aanknopen bij het niveau en de interesse van de

leden (het latere ‘start where the client is’): luisteren, waarnemen, de jonge-

ren ontplooiingskansen geven’, de dingen die nu vanzelfsprekend schijnen,

maar die het destijds niet waren. Zelfs de later zo gangbare termen ‘accep-

teren’ en ‘respecteren’ vond ik letterlijk in het oude materiaal terug. Dit

alles, meer gesystematiseerd, verdiept met nieuwe psychologische inzichten

en operationeel gemaakt voor de praktijk, werd ruim tien jaar later – dus ten

onrechte – zonder meer als Amerikaanse import gezien en op grond daarvan

door velen afgewezen’. Verderop zegt zij (90) dat zij bij de kennismaking met

het Amerikaanse casework ‘geen gevoel van breuk met het verleden’ had; ze

kon dan ook ‘zonder veel moeite verbinding leggen met wat de Nederlandse

pioniers, M.G. Muller-Lulofs en J.H. Adriani, beoogd hadden’.

Wellicht is het niet toevallig is dat Marie Kamphuis voor haar meest bekende

publicatie (Wat is social casework?) dezelfde naam gebruikt als Mary Richmond

voor haar boek What is Social Case Work? uit 1922. Adriani was immers en-

thousiast over dit boek en wat hij daarvan communiceerde heeft hoogst-

waarschijnlijk invloed gehad op zijn leerling Kamphuis, die met de keuze

van haar titel alweer een brug sloeg.

Kamphuis heeft over een periode van 27 jaar met steeds vernieuwde uit-

gaven van haar boek zorg gedragen voor een constante stroom informatie

over nieuwe ontwikkelingen op methodisch gebied in de VS. Het accent ligt

in de eerste editie op de op Hamilton gebaseerde individueel gerichte psy-

chosociale benadering, maar ze introduceert en volgt ook steeds andere au-

teurs, en vanaf de 8e druk (1967) wordt tevens aandacht besteed aan gezins-

gerichte benaderingen. In de 11e en laatste druk die in 1977 verschijnt, noemt

zij ook crisisinterventie (Rapoport, 1966), taakgericht casework (Reid & Ep-

stein, 1977), en bespreekt de gezinsbehandeling van Virginia Satir (1967) in

de VS en van Lange en Van der Hart (1975) in Nederland. De 11e druk heeft

niet langer de ondertitel van de eerdere tien drukken: ‘een eerste inleiding’;

het heet nu voluit ‘inleiding tot de hulpverlening aan personen en gezinnen’.

Kamphuis hechtte er aan te benadrukken dat in de VS meerdere wegen naar

Rome leiden en geeft daarom een deel van het boek de titel ‘Wegen en

grenzen’. Waarschijnlijk heeft zij zich laten inspireren door het boek Theo-

rieën over social casework van Roberts en Nee (1975), dat een overzicht geeft van

rond de jaren zeventig in de VS gangbare caseworkmodellen. Als redactielid

van de Sociale Bibliotheek van uitgeverij Van Loghum Slaterus (1959-1984) en

als redactielid van het Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk (1950-1977) oefende

Kamphuis vele jaren invloed uit op het vertalen en publiceren van voor het

maatschappelijk werk belangrijke literatuur. Zij verzorgde Nederlandstalige

publicaties rond het project in St. Paul (TMW, 1962, 1963), die later in boek-

vorm verschenen en rond de recente eeuwwisseling ‘herontdekt’ zijn als

inspiratiebron voor de methodiek outreachend werken.
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Overigens was het er Kamphuis niet alleen om begonnen om beroepskrach-

ten en direct bij het Nederlandse maatschappelijk werk betrokkenen te in-

formeren via haar ‘vertaling’ van vernieuwingen in de methodiek. Zij was

tevens doordrongen van de noodzaak het werk bij een breder publiek te

introduceren, het breed te profileren. Het is haar overtuiging dat in Neder-

land – net als in de Verenigde Staten – veel meer aandacht besteed moet

worden aan het publieke imago van het maatschappelijk werk. In TMW

(1948:52) schrijft zij: ‘Samenhangend met community organization willen

we nog een ander aspect van het Amerikaanse maatschappelijk werk naar

voren brengen, datgene wat men in de Verenigde Staten noemt de ‘social

work interpretation‘, d.w.z. het publiciteit geven aan het maatschappelijk

werk. Eigenlijk is dit geen goede vertaling en houdt de Amerikaanse term

veel méér in: het maatschappelijk werk bekendmaken en uitleggen aan de

gemeenschap die er de verantwoordelijkheid voor draagt, althans behoort te

dragen en aan hen die er direct bij betrokken zijn doordat ze de hulp die het

maatschappelijk werk biedt, nodig hebben’. Zij voegt daaraan toe: ‘Een

dergelijke publiciteit is ook in ons land geen luxe! Hoe weinig is immers het

maatschappelijk werk bekend buiten de kring der directe werkers. Voor de

buitenstaanders is het meest iets vaags of geheimzinnigs, soms romantisch

attractief, bij anderen tegenzin opwekkend omdat het geld kost waarvan

men het belang of nut niet inziet, of omdat het tijd en geld besteedt aan

mensen die, naar men zegt, het niet waard zijn. Voor de gemiddelde burger

is het alleen iets voor de arme en zo is er een groot wanbegrip en zijn er

talloze misverstanden. Waar vinden we in onze pers een stelselmatige pu-

bliciteit? Op enkele gunstige uitzonderingen na, nergens. De schuld hiervan

ligt ongetwijfeld aan twee kanten, de maatschappelijk werkers zijn vaak zo

overbelast maar ook te kortzichtig dat zij er niet toe komen een goed contact

met de pers op te bouwen en anderzijds is de belangstelling van de pers, die

in dezen geen oog heeft voor haar opvoedende taak, vaak bedroevend ge-

ring’.

Kamphuis heeft decennialang gedaan wat in haar vermogen lag om meer

bekendheid te geven aan en draagvlak te ontwikkelen voor het maatschap-

pelijk werk. In wezen staat het beroep nog steeds voor deze opgave, maar aan

Kamphuis heeft dat bepaald niet gelegen. Zij werd niet moe haar verhaal uit

te dragen: een verhaal van geloof in nieuwe mogelijkheden, van koppige

strijdbaarheid maar ook van flexibiliteit, van succes maar ook van vallen en

opstaan. Meer dan wie dan ook komt haar de eer toe de grondlegger, weg-

bereider en ambassadeur te zijn van het maatschappelijk werk na de Tweede

Wereldoorlog in Nederland.

Jan F. de Jongh

Ook Jan de Jongh was een prominent Amerikaganger. Van 1946 tot 1965 was

hij directeur van de School voor Maatschappelijk Werk in Amsterdam en in

die hoedanigheid maakte hij studiereizen naar de VS.
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De visie van een Europeaan in een Amerikaans tijdschrift

Bijzonder, om niet te zeggen uitzonderlijk, was dat De Jongh over zijn

ervaringen als Amerikaganger publiceerde in een Amerikaans tijdschrift. In

het artikel ‘A European view of American Social Work’ (1950a) geeft hij zijn

indrukken van de Amerikaanse maatschappij en het Amerikaanse werk weer,

inclusief kritische kanttekeningen – niet in de laatste plaats bij het Europese

werk.

Om met de kritische kanttekeningen bij de VS en het social work daar te

beginnen: De Jongh hekelt de extreme competitie die hij in de VS op alle

levensgebieden waarneemt. Die competitie begint al op school en mensen

moeten zichzelf voortdurend bewijzen; omstandigheden veranderen snel en

op intellectueel gebied heerst een ‘veranderingsfilosofie’. Ook worden men-

sen beoordeeld op grond van hun materiële verworvenheden. De patronen

die hij waarneemt in de samenleving vindt De Jongh deels in het Ameri-

kaanse social work terug. Hij ziet een bepaalde mate van ‘self-centeredness’

bij Amerikaanse social workers, soms een gebrek aan warmte, wat hij op-

vallend vindt voor een beroep dat voortdurend de nadruk legt op goede

menselijke verhoudingen en aandacht voor de ander. In zijn ogen zijn dit

gevolgen van de wijdverbreide competitiedwang en de behoefte om te sco-

ren: die werken ook door in collegiale verhoudingen.

Als waardevolle bijdrage van het social casework noemt De Jongh de ver-

worven kennis op het gebied van menselijke relaties en de verwevenheid van

mens en omgeving. Deze basiskennis acht hij van onschatbare waarde omdat

social work voor het eerst in de geschiedenis een bredere en diepere funde-

ring krijgt dan ‘intuı̈tie’. Het social work heeft stappen gezet om een we-

tenschap te worden die zich bewust is van zijn eigen methodologie en die

overdraagbare handelingsvaardigheden kent. Voor het eerst in de geschie-

denis wordt het social work een professioneel beroep, vergelijkbaar met

beroepen als onderwijzer, arts, verpleger. Dat social work in Amerika een

veel ‘volwassener’ beroep is dan elders in de wereld is grotendeels te danken

aan het social casework.

De Jonghs lof voor het social casework vormt de opmaat tot kritische

kanttekeningen bij het Europese maatschappelijk werk. Terwijl het social

casework in de VS uitgaat van zelfbeschikkingsrecht en gelijkberechtiging

van cliënten, ziet De Jongh in veel sectoren van het Europese sociaal werk de

aloude paternalistische en autocratische benadering voortbestaan. Verba-

zingwekkend is het ontbreken van kennis over normale menselijke reacties

zoals angst, woede, ambivalentie, haat, afhankelijkheid. Het gevolg is dat er

veel tijd en geld wordt besteed aan niet of nauwelijks gediagnosticeerde

problemen, waarvoor dus ook geen passende aanpak kan worden gevonden.

Dikwijls ontbreekt het aan de meest eenvoudige gespreksvaardigheden, laat

staan dat een breder pakket aan handelingsvaardigheden beschikbaar is.

Deze tekortkomingen, zelfs bij opgeleide maatschappelijk werkers, verhin-

deren dat het beroep volwassen wordt en dat wordt vertaald in een lage

status.
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Lessen voor landgenoten

In twee artikelen in het TMW (1950b,c) maakt De Jongh aan landgenoten

duidelijk wat zijn opvattingen zijn over het belang van het social casework

voor het Nederlandse maatschappelijk werk. Hij begint met wat er van te

leren valt, en vervolgt met iets wat veel weg heeft van het desavoueren van

het bestaande Nederlandse werk.

In het eerste artikel stelt hij dat wat Mary Richmond voorstond (komen tot

een gedetailleerde diagnose en een individualiserende aanpak) in ons land

niet voorkwam en (in 1950) nog steeds weinig voorkomt. Door het diagno-

sticerende en individualiserende karakter van het model van Richmond

werden in de VS de ogen geopend voor allerlei probleemaspecten waaraan

men voorheen voorbijging. De opkomende psychiatrie bood steun bij de

diagnose, bij de verklaring van niet direct begrijpelijke samenhangen en bij

de feitelijke aanpak. Door verworven kennis over intrapsychische processen

kregen werkers ook aandacht voor deze processen bij cliënten. Ze leerden dat

een tactvolle, vriendelijke benadering van cliënten noodzakelijk was om tot

een betrouwbare diagnose te kunnen komen. Daarmee groeide de ‘friendly

visitor’relatie uit tot de vertrouwensrelatie die van wezenlijk belang wordt

geacht voor het slagen van een hulpverleningsproces. Langs deze weg ont-

wikkelde het casework van Richmond zich tot het moderne psychologisch

georiënteerde maatschappelijk werk. De Jongh betoogt dat het social case-

work een methodiek is die ook in Nederland soelaas kan bieden voor tal van

gevallen waarin de bestaande methoden diagnostisch en therapeutisch

schromelijk tekortschieten.

In het tweede artikel gaat De Jongh in op de scholing in het Amerikaanse

casework, nadat hij begonnen is met een veeg uit de pan naar de Nederlandse

aanpak: ‘Wie het Nederlandse werk beziet, na kennisneming van veel Ame-

rikaanse methoden, wordt getroffen door de autoritaire bestraffende en/of

bemoederende houding bij veel maatschappelijk werkers, in besturen van

instellingen van maatschappelijk werk en in regelingen en voorschriften op

dit terrein. Verder valt de overmoed in het oog waarmee in veel gevallen

wordt ingegrepen in andere levens door vaak ondeskundige mensen en

zonder dat een behoorlijk onderzoek tot een serieuze diagnose heeft geleid’.1

Toch was de praktijk in de VS gedurende de jaren dertig ook allesbehalve

probleemloos, ondanks de ruime belangstelling voor het methodisch han-

delen. De Jongh (1949) verwijst naar het onderzoek van Karpf (1931) die

concludeert dat de rapporten van maatschappelijk werkers niet meer bevat-

ten dan huis-tuin-en-keukentaal en dat hun oordelen subjectief, persoonlijk

en oncontroleerbaar zijn. Daardoor krijgen leidinggevenden nauwelijks

zicht op wat de werker eigenlijk gedaan heeft en of dat in de gegeven situatie

verantwoord was. De Jongh meent dat Karpfs beschrijving van de Ameri-

kaanse praktijk van omstreeks 1930, die nadien door gezamenlijke inspan-

ning van instellingen en opleidingen grondig is veranderd, vrijwel letterlijk

op de Nederlandse (en Europese) situatie (1949) van toepassing is. Als er al

rapporten worden gemaakt, staan ze vol onklare termen die de onduidelijke

identiteit van het werk en van de opdracht van de maatschappelijk werker
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weerspiegelen. Welke invloed hebben de maatregelen die maatschappelijk

werkers zo kalmweg en onbezorgd nemen, op het denken, voelen en willen

van de mensen van wie zij geacht worden de belangen te dienen? De Jongh

poneert reeksen vragen waarvan hij meent dat men zich er in het sociaal

werk geen of nauwelijks rekenschap geeft. Hij concludeert dat het ontbreken

van een vaststaande en algemeen aanvaarde terminologie het ontwikkelen

van een houvast biedende methodiek belemmert. Methodiekontwikkeling

heeft in de vorige eeuw de geneeskunde uit het stadium van de kwakzalverij

gehaald en op wetenschappelijk niveau gebracht. Zonder een dergelijke

methodiekontwikkeling blijft het maatschappelijk werk in het beste geval

intuı̈tieve kunde en anders is het niet meer dan sociale kwakzalverij.

Over werkers die zich verlaten op hun intuı̈tie zegt De Jongh dat zij in een

aantal gevallen verantwoord handelen maar ook dikwijls de plank misslaan.

Wat maakt dat zij de plank misslaan of dat zij verantwoord handelen weten

zij niet en zij worden het zich ook nooit bewust. Bijkomend nadeel is dat

intuı̈tieve kennis en ervaring niet kunnen worden overgedragen – iedere

nieuwe werker moet opnieuw het wiel uitvinden. Het maatschappelijk werk

is een vak waarin wij nog niet weten wat wij weten.2 In de praktijk wordt

deze situatie wel betreurd, maar men ziet haar als onvermijdelijk en over

oorzaken wordt niet verder nagedacht. Mensen die kennis hebben genomen

van de oudere maar parallelle ontwikkeling in de VS herkennen in deze

situatie wat Bertha Reynolds (1945) de ‘voorwetenschappelijke fase’ noemde.

Als eerste en noodzakelijke stap om verder te komen, ziet De Jongh het

ontwikkelen van een eigen wetenschappelijk gefundeerde methodiek die

richtlijnen geeft voor de gespreksvoering, de rapportage en voor verant-

woorde interventies.

Kanttekeningen bij de stellingname van De Jongh

De kritiek van De Jongh op de praktijk van het maatschappelijk werk in

Nederland is niet mals. Dat maatschappelijk werkers meer moeten doen aan

kennisontwikkeling wordt ook vandaag de dag nog met kracht bepleit

(Buitink, 2007a,b). Minder sterk is dat De Jongh verzuimt duidelijk aan te

geven op welke gegevens hij zijn oordelen baseert. Het heeft er alle schijn

van dat De Jongh niet op de hoogte was van de inbreng die Adriani had in het

lesprogramma van de CICSA dan wel daarvoor geen waardering kon op-

brengen. In ieder geval maakt hij er – anders dan Kamphuis – geen melding

van.

Twee portretten van praktijkmensen die de kritiek van De Jongh weerspre-

ken of ten minste stevig nuanceren, zijn opgenomen in het boek Honderd jaar

sociale arbeid. Portretten en praktijken uit de geschiedenis van het maatschappelijk

werk (1999, Waaldijk c.s. red.). Het zijn de portretten die Jaap van der Stel

maakte van Th.W. van der Woude (1863-1946) en A. Querido (1901-1983).
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Th.W. van der Woude

Het eerste portret is van de onderwijzer Van der Woude, die in 1909
samenwerkte met de medicus Bouman aan de oprichting en instandhouding
van een Consultatiebureau voor Alcoholisme. Hun aanpak kan beschouwd
worden als het ontwikkelen van een maatschappelijk werkmethodiek omdat
gefocust werd op de relatie tussen cliënt en omgeving en omdat de cliënt
zoveel mogelijk zelf moest doen: hij of zij werd aangezet tot het maken van
eigen keuzen. Alle schijn van dwang diende vermeden te worden. Of dat in de
praktijk altijd lukte is de vraag, maar er werd vanuit dit principe gewerkt.
Bij het tienjarig bestaan van het bureau gaf Van der Woude een overzicht

van de werkzaamheden: bemoeienissen met werkgevers, huisbazen, schuld-
eisers en leveranciers, met bijzondere en openbare ‘ondersteuningskassen’,
rechterlijke autoriteiten, voogdijraden, school- en kerkbesturen, buren en
familieleden. Hier is sprake van omgevings- of sociale netwerkinterventies
avant la lettre.

A. Querido

Het tweede portret is van de Amsterdamse psychiater Arie Querido, die als
geen ander het belang van sociale arbeid in de zorg voor psychiatrische
patiënten onderkende. Querido wilde de verantwoordelijkheid voor de zorg
voor psychiatrische patiënten verleggen van de kliniek naar de samenleving.
Met een scherp oog voor de sociale dimensie van de psychiatrische hulp-
verlening was Querido wegbereider voor daadwerkelijke betrokkenheid van
maatschappelijk werkers op dit werkterrein. (Terzijde dringt zich de vraag op
of die betrokkenheid inmiddels is overgenomen door psychiatrisch verpleeg-
kundigen.)
Als psychiater bij de Geneeskundige Dienst belastte de gemeente Amster-

dam Querido met de taak psychiatrische opnames te controleren en ontslag
te bevorderen; later kwam daarbij de door hem zelf geı̈nitieerde taak om
opnames te voorkomen. Voor de oorlog was het vrij uitzonderlijk dat psychi-
aters op huisbezoek gingen, laat staan dat zij probeerden concrete verande-
ring te brengen in leefomstandigheden. Querido maakte daar systematisch
werk van en zette zich in om crisissen ter plekke op te lossen. Zo kon hij het
aantal opnames beperken. Met hem was de rijdende psychiater geboren,
terwijl ook het belang van crisisinterventie, een van de methoden die tot het
social casework worden gerekend (Roberts & Nee, 1975) duidelijk werd
gedemonstreerd.

Met deze portretten van mannen die een duidelijke nieuwe invulling gaven

aan het begrip sociale arbeid is de kritiek van De Jongh op maatschappelijk

werkers niet weerlegd, maar het overwegend negatieve beeld dat hij schetst
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wordt erdoor genuanceerd. Het is niet ondenkbaar dat ook in andere instel-

lingen en op andere werkterreinen methodisch werd gewerkt, al was het

uitzonderlijk dat impliciete kennis werd geëxpliciteerd. In elk geval is door

Muller-Lulofs bekend dat daartoe pogingen werden ondernomen in instel-

lingen voor armenzorg en maatschappelijk hulpbetoon. Adriani (1923)

zorgde voor een overzicht van allerlei werksoorten: burgerlijke armenzorg

(de latere gemeentelijke sociale diensten), kerkelijke armenzorg, vrijwillige

armenzorg, maatschappelijk ziekenhuiswerk, bescherming van vrouwen en

meisjes, instellingen voor blinden, slechthorenden, doofstommen, mis-

vormden, toevallijders, zwakzinnigen, idioten en imbecielen, krankzinni-

gen, drankzuchtigen, voorwaardelijk veroordeelden en ontslagenen, bede-

laars en landlopers, instellingen op het gebied van gezondheidszorg bij

bijvoorbeeld tuberculose en geslachtsziekten. Zouden bij deze diversiteit

aan dienst- en hulpverlening systematische know-how, verklarende en in-

terventietheorieën geheel ontbreken? Het is aannemelijk dat werkers binnen

deze velden ten minste enige vormen van constructieve ‘tacit knowledge’

ontwikkeld hebben (Polanyi, 1966), ofwel impliciete kennis die in het han-

delen is opgeslagen. Know-how en theorieën moeten er geweest zijn, meer

en minder expliciet. Het is generaliserend om alles en allen over één kam te

scheren en als ondeskundig te kwalificeren. Maarten van der Linde in zijn

Basisboek geschiedenis sociaal werk in Nederland (2007) schetst een genuanceerder

beeld, ook van de periode waar het hier om gaat.

De Jongh verwachtte veel van de ontwikkeling van een wetenschappelijk

gefundeerde methodiek voor het maatschappelijk werk: toepassen daarvan

zou het beroep omhoog stuwen. Hij maakt hiermee een koppeling die sinds

jaar en dag in de wereld van het maatschappelijk werk voor verwarring zorgt

door er van uit te gaan dat er een rechte lijn loopt van de wetenschap naar de

praktijk (eenrichtingsverkeer) en dat de beschikbaarheid van wetenschappe-

lijk onderbouwde theorieën zonder meer leidt tot vertaling en toepassing

van die theorieën in de dagelijkse praktijk. Munro (1998) weerspreekt dit ten

stelligste op basis van onderzoeken die in de loop van enkele decennia

plaatsvonden en uitwezen dat die verbinding altijd wankel is geweest. Ook

Kirk en Reid (35) zijn van mening dat de wetenschap zelden bijdragen heeft

geleverd die voor de maatschappelijk werkers direct toepasbaar waren. Een

van de oorzaken is dat onderzoekers veelal gefocust zijn op het doorgronden

van oorzaken en correlaties van cliëntproblemen, terwijl werkers gericht zijn

op directe hulpverlening aan hun cliënten (51): verklarende theorieën zijn

voor hen niet genoeg. Het zal niet verbazen dat tijdens het directeurschap

van De Jongh weinig terechtgekomen is van de specifieke verbinding tussen

wetenschap en maatschappelijk werk die hem voor ogen stond.

Inzet voor opleidingszaken en betekenis voor het beroep

De Jongh besteedt in zijn publicaties veel aandacht aan vragen rond oplei-

dingsstages. Gesteld dat er binnen de opleiding een methodiek als social

casework wordt gedoceerd, hoe leren studenten daar dan in hun stage mee
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omgaan als zij te maken krijgen met werkers die van die methodiek niets

weten? De Jongh ziet de oplossing in de gesuperviseerde praktijk, waarbij de

student wel eigen verantwoordelijkheid draagt voor geselecteerde werk-

zaamheden maar liefst dagelijks, zo letterlijk mogelijk, verslag uitbrengt

aan een supervisor die wél met de social caseworkmethodiek vertrouwd is.

De supervisor heeft tot taak de student duidelijk te maken wat zich ‘eigen-

lijk’ heeft afgespeeld, wat wel of niet goed gegaan is en daarbij relatie te

leggen met begrippen uit de voorafgaande theoretische scholing. Op die

manier zou integratie tussen theorie en praktijk tot stand kunnen komen.

Een probleem is wel dat dergelijke supervisoren vaak niet beschikbaar zijn

en dat stagiaires op deze wijze veel tijd en dus geld kosten. De Jongh be-

schouwt dit echter als een vruchtbare investering in toekomstig bevoegd

personeel en heeft zich daarvoor ook praktisch ingezet (Ney & Hueting,

1989:13). Hij deed dit door samen met enkele andere scholen voor maat-

schappelijk werk in 1951 de zogeheten ’topcursus’ te starten, waaraan door

Nel Ongerboer leiding werd gegeven. Deze voortgezette opleiding bood er-

varen en geschoolde maatschappelijk werkers een aanvullende scholing voor

het superviseren van jongere krachten, speciaal op het gebied van de social

caseworkmethode. De kandidaten voor de topcursus werden psychologisch

getest – in de eerste jaren werden ze zelfs onderworpen aan een persoon-

lijkheidsonderzoek door een psychiater – en voor de geselecteerden werden

beurzen ter beschikking gesteld.

Het concurrency-beginsel (samengaan van theorie en praktijk) kreeg in de

topcursus vorm door de combinatie van twee dagen theorie en drie dagen

praktisch werken per week. De supervisie was volgens James in TMW (1952)

het belangrijkste integrerende element in de cursus: ‘In de supervisie liggen

de grootste mogelijkheden voor het ontwikkelen van de juiste beroepshou-

ding, daar wordt het ons duidelijk hoe wij eigen affecten, eigen fixaties,

weerstanden en projecties meebrengen in de relatie met de ander, wat, in-

dien zij niet onderkend worden, leidt tot gevaarlijke blinde vlekken die de

ander kunnen blokkeren, in de verdediging of in de aanval drijven zonder

dat wij beseffen dat wij zelf hiertoe de aanleiding zijn’.

Opvallend is dat in deze omschrijving van supervisie de kiem voor de

wording van het Nederlandse supervisieconcept (Siegers e.a., 1975) al aan-

wezig is. Het generieke Nederlandse supervisieconcept is zich in sterke mate

gaan richten op het leren van de beroepspersoon (zoals hierboven beschre-

ven), zowel in opleidingen als in instellingen, en veel minder op het leren

toepassen van theorieën en methoden in de praktijk. Hiermee werd afgewe-

ken van het Amerikaanse supervision concept, dat een onderdeel is van het

werken binnen praktijkinstellingen en waarin onderscheid wordt gemaakt

tussen ‘administrative’ en ‘educational’ supervision (Kadushin, 1976:135).

Binnen dit concept, waaruit in feite het Nederlandse begrip ‘werkbegelei-

ding’ is voortgekomen, zijn leiding geven, ondersteunen en leren met elkaar

verweven (Jagt, 2002).

Samenvattend kan gezegd worden dat De Jongh zich aanmerkelijk heeft

ingespannen om kennis over het social casework in Nederland te versprei-
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den. Ook is hij een van de weinigen die in een Amerikaans tijdschrift een

Europese visie op het Amerikaanse social casework hebben geformuleerd.

Met het oprichten van een ‘topcursus’ legde hij de basis voor de toekomstige

voortgezette opleidingen voor ervaren maatschappelijk werkers die al een

basisopleiding gevolgd hadden.

De keerzijde van de medaille is dat de kritiek die De Jongh had op het

maatschappelijk werk van zijn tijd weinig opbouwend was en dat hij ook

lang niet altijd duidelijk maakte waarop hij zijn kritiek baseerde. Hij geeft

er geen blijk van oog te hebben voor positieve zaken en met alle waardering

voor de Amerikaanse theorie ziet hij met name het werk Adriani over het

hoofd.

Nel Ongerboer

Nel Ongerboer was – anders dan Kamphuis, De Jongh en Lion – al vóór de

oorlog bekend met het social casework.

Vroege bekendheid met het social casework

Ongerboer was als maatschappelijk werkster in dienst bij een Medisch Op-

voedkundig Bureau (MOB), waarvan er eind jaren twintig al enkele in Ne-

derland opgezet waren. In navolging van de Amerikaanse Child Guidance

Clinics werd in de MOB’s gewerkt met het social casework zoals dat ont-

wikkeld was binnen de diagnostic school. Deze kennis werd niet gedeeld

met andere werksoorten; de MOB’s waren erg op zichzelf – om niet te zeggen

sterk naar binnen gekeerd. Dat bracht Kamphuis ertoe om Ongerboer, toen

zij die ontmoette tijdens haar verblijf in New York, te vragen waarom zij die

kennis voor zichzelf hadden gehouden. Het antwoord op die vraag is te

vinden bij Lekkerkerker (aangehaald bij Waaldijk, 1996:285). Het komt er op

neer dat het psychologisch maatschappelijk werk zich wilde onderscheiden

van en verheffen boven het ‘gewone’ maatschappelijk werk. Geen wonder

dus dat het ontbrak aan kruisbestuiving en wederzijdse stimulans.

Hoewel Ongerboer dus al vertrouwd was met het social casework, hoorde

zij toch tot de naoorlogse Amerikagangers. In tegenstelling tot Kamphuis

die van meet af aan belangstelling had voor de verschillende richtingen en

methoden van het casework in de VS, beperkte Ongerboer zich tot de studie

van het psychodynamische model. Dit hangt wellicht samen met het feit dat

zij niet in de eerste plaats docent was maar uitvoerend maatschappelijk

werker – en als zodanig gebonden aan de context en keuzen van haar in-

stelling. Volgens Waaldijk (1996:287) was Ongerboer de eerste docente in

Nederland die caseworklessen verzorgde; volgens Ney en Hueting (1989:81

e.v.) was dit mevrouw M. Weinmann.
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Psychodynamische oriëntatie

In Ongerboers bijdrage aan het boek Problemen van maatschappelijk werk (1949),

getiteld ‘De betekenis van het Case Work als methode in het maatschappelijk

werk’, is haar psychodynamische oriëntatie duidelijk waarneembaar. Enkele

citaten: ’Eigenlijk wordt met "casework" bedoeld, de intensievere en langere

behandeling van bepaalde gevallen, waarbij men rekening houdt men vele

psychologische factoren’ (42). ‘Misschien is het allerbelangrijkste verschil dat

we in dit "casework" vooral de nadruk leggen op de gevoelens die een rol

spelen in elk geval waar een gezin of mens in moeilijkheden verkeert. Dit

casework werd sterk beı̈nvloed door de opkomst van de dynamische psy-

chologie, waarbij men ging inzien, dat de onderlinge verhoudingen en ge-

voelens bij ieder individu een grote rol spelen in zijn gedragingen. Het is

heel dikwijls niet toevallig, wanneer iemand in moeilijkheden verkeert,

maar dit komt vaak voort uit eigen onbewuste motieven’ (43).

‘Het denken over een geval in plaats van doen is voor vele maatschappelijk

werksters geheel nieuw, veel onnodig geloop en veel bezoeken zouden bes-

paard kunnen worden, als de maatschappelijk werksters waren geoefend in

dit sociaal diagnostisch denken. Nu verwacht men veel te veel van wat men

gedurende een huisbezoek ziet’ (61).

Na een pleidooi voor het schenken van vertrouwen aan cliënten en de

noodzaak van samenwerking, zegt Ongerboer: ‘De Hollandse maatschappe-

lijk werkster is meest te angstig om er tussen te worden genomen, te bang

leugens op de mouw gespeld te krijgen en gaat zich daarom meest vooraf al

wapenen met allerlei informaties van buren en andere instanties voor ze

ertoe overgaat om de cliënt te bezoeken’.

Ongerboer heeft met De Jongh gemeen dat zij geen hoge pet op heeft van

het Nederlandse maatschappelijk werk: het staat nog in de kinderschoenen

en is dikwijls gegroeid zonder voldoende fundament. ‘Casework betekent

een meer intensieve behandeling, waarbij de psychische behandeling naast

de sociale een grote rol speelt. Voor deze psychische behandeling zal dikwijls

de hulp van de psychiater moeten worden ingeroepen’ (63). De laatste zin

verwijst naar het werkterrein van Ongerboer, het MOB, waar samenwerking

tussen psychiater en maatschappelijk werker gebruikelijk was.

Ook de duur van een behandeling past binnen het kader van de psycho-

dynamische oriëntatie: ‘Het kan zijn dat het alleen gaat om omgevingsver-

andering tot stand te brengen, b.v. het zoeken naar werk, het sturen van

kinderen naar een club. Maar in veel gevallen zal het nodig zijn een zeer

langdurig contact van jaren te onderhouden om deze veranderingen te be-

stendigen. Bij asociale gezinnen, waarover zoveel wordt geschreven en ge-

dacht, lijkt het me goed, een aantal gezinnen te diagnosticeren, waarbij in

een behandeling van enige jaren via de moederlijke (ook vaderlijke) binding

aan de maatschappelijk werkster, wordt getracht de vrouw er toe te krijgen

weer actief deel uit te maken van haar gezin’.

Het is duidelijk dat Ongerboer zich onvoorwaardelijk stelt achter de bena-

dering van de diagnostic school, niet uit de weg gaat voor het benutten van
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overdrachtsgevoelens, en over de hele linie meer waarde toekent aan psy-

chische dan aan sociale behandeling. In hoeverre dit aansloot bij de behoef-

ten van cliënten blijft onbesproken, maar daarin staat Ongerboer niet alleen.

Het was De Jongh die Ongerboer overhaalde om leiding te geven aan de

eerder genoemde topcursus. Het lijkt aannemelijk dat in deze cursus social

casework werd aangeboden dat zuiver was in de leer van de diagnostic school

en tevens dat de invloed daarvan op het Nederlandse maatschappelijk werk

aanzienlijk was.

L. Lion

Amerikaganger Lion, een pater, was – in het verzuilde Nederland van de

jaren vijftig – werkzaam binnen de Katholieke Vereniging voor Geestelijke

Volksgezondheid.

Zeven basale richtlijnen

Over zijn studiereis naar de VS publiceerde Lion De betekenis van het gesprek in

het sociale werk (1951). Het materiaal daarvoor ontleende hij aan eigen obser-

vaties ter plaatse en aan Amerikaanse vakliteratuur. De literatuurlijst ver-

meldt belangrijke publicaties van Gordon Hamilton, Bertha Reynolds, Her-

bert Aptekar en Florence Hollis.

Lion verdiept zich in de gedachten en gevoelens van mensen die om hulp

komen vragen. Wat betekent dat voor hen? Voelen zij zich beschaamd? Zijn

zij bang als een nummer behandeld te worden? Op basis daarvan formuleert

hij zeven basale richtlijnen voor het handelen van de caseworker. Deze dient:

1 Zich ‘praktisch’ te realiseren dat de cliënt een persoon is, geen ding, geen

zaak, geen middel. Dit is een eenvoudige formulering, maar het kost jaren

van eerlijke zelfcontrole om het volkomen in praktijk te kunnen brengen.

2 De behoeften van de cliënt in het centrum van zijn aandacht te plaatsen

(‘the needs of the client are the focus of the worker’s attention’ is de slogan

die wordt aangehaald). Ook dat is niet eenvoudig te realiseren in de prak-

tijk. Want de situatie leidt er licht toe dat men autoritair optreedt; de

verstrekte som gelds ziet als symbool dat men gedaan heeft wat men kon,

of meent recht te hebben op dankbaarheid. Al te gemakkelijk wordt de

fout gemaakt dat hulp primair verleend wordt vanuit de behoeften en

inzichten van de caseworker.

3 ‘Acceptance’ te tonen. Acceptance is geen passief aanvaarden, maar een

positief zich toewenden naar het eigene van juist déze persoon.

4 Een niet-veroordelende houding aan te nemen. Het moment dat men

afkeurt is het moment dat men aanvalt.

5 Te beginnen waar de cliënt is. Alleen de persoon voor zover hij zich in zijn

nood erkend voelt kan een oplossing zoeken, aanvaarden, waarderen.

6 Het tempo van de cliënt te volgen.
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7 Zich te realiseren dat alleen die beslissingen waardevol zijn die de eigen

beslissing zijn van de cliënt.

Opvallend is de overeenkomst tussen de zeven richtlijnen van Lion en de

‘seven principles’ van Biestek (1957) : indivualization, purposeful expression

of feelings, controlled emotional involvement, acceptance, the nonjudge-

mental attitude, client self-determination en confidentiality. Dit is temeer

opvallend omdat Lion in zijn literatuurverwijzing Biestek niet noemt, hem

ook niet kon noemen, omdat het boek van Biestek pas in 1957 verscheen en de

publicatie van Lion in 1951. Toch zijn de overeenkomsten te groot om toe-

vallig te zijn. Niet ondenkbaar is dat pater Lion bij zijn studiereis naar de VS

ook een bezoek heeft gebracht aan de School of Social Work van de Loyola

Universiteit in Chicago waar Biestek, een jezuı̈et, als docent werkzaam was.

De titels van de publicaties van Lion en Biestek zijn respectievelijk The

Casework Relationship en De betekenis van het gesprek in het sociale werk. Van beide

titels kan gezegd worden dat de vlag de lading niet helemaal dekt: de zeven

richtlijnen of principles bestrijken méér dan de relatie tussen cliënt en wer-

ker en gaan niet alleen over het gesprek. Biestek en Lion construeren basis-

principes voor het maatschappelijk werk, waarbij methodisch en ethisch

handelen in elkaar grijpen.

H. van Rooy

Van Rooy, die begin jaren vijftig aan de Rijksuniversiteit van Groningen

sociologie doceerde, bracht in diezelfde tijd een studiebezoek aan de VS,

waarvan hij verslag deed in zijn boek Casework en maatschappelijk werk dat in

1955 in 2e druk verscheen.

Een ambivalente sociologische visie

Amerikaganger Van Rooy, net als Lion een pater, geeft enkele impressies van

de samenleving in de VS en knoopt daar een met Engelse termen doorspekte

beschouwing over het social casework aan vast. De samenleving is in zijn

ogen doortrokken van een ‘rugged individualism’, de ‘struggle for life’ en

een alom tegenwoordige ‘competition-factor’. De bijna ongelimiteerde ‘free

enterprise’ die het individu overlevert aan een genadeloos concurrentiestre-

ven in combinatie met het pioniersbeginsel ‘help yourself’ dat iedereen in

hoge mate aan zijn lot overlaat, betekent voor velen dat te hoge eisen worden

gesteld aan zelfvertrouwen en zelfrespect. Bij deze factoren komen nog de

grote mobiliteit, de heterogene samenstelling van de bevolking en het dy-

namische karakter van de samenleving. ’Natuurlijke reserves’ in de vorm van

burenhulp en familietradities ontbreken. Van Rooy merkt op dat het steeds

weer verder trekken van de bevolking wellicht in verband staat met de

schaarste aan meubilair, rudimentaire aanleg van straten, en algehele op-

pervlakkigheid van stijl die hij constateert. Er is nauwelijks tijd voor het

creëren van meer geriefelijkheid, voor schoonheid en perfectie. Bovendien
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staan mensen steeds opnieuw voor de opgave zich in de kortst mogelijke tijd

te mengen met de heterogene bevolking. In zo’n samenleving moet iemand

zichzelf kunnen bewijzen, self-assertion is een eerste vereiste. Van Rooy

vindt het daarom begrijpelijk dat de psychoanalyse opgang maakt. Toch

vindt hij dat in het social casework de psychologische inslag wel erg groot is.

Volgens hem komt niet alleen de psychologie in aanmerking als hulpwe-

tenschap voor het social casework. Casework gaat ook over menselijke ver-

houdingen en de relatie tussen individu en buitenwereld. Alle wetenschap-

pen die betrekking hebben op menselijke verhoudingen en gemeenschaps-

leven, dienen een bron te vormen voor de caseworkpraktijk. Maatschappelijk

werkers hebben de niet gemakkelijke taak om resultaten van diverse weten-

schappen in een gecombineerd verband in praktijk te brengen.3 Dat is des te

lastiger omdat die wetenschappen zelf ook nog weinig gecoördineerd en

geı̈ntegreerd zijn (92 e.v.).

Van Rooy constateert in de VS een sterke afweer tegen ‘maatschappelijk

parasitisme’: men kiest eerder voor ‘work with’ dan voor verzorging, sociale

zorg of voorzieningen (67 e.v.). Er is minder aandacht voor materieel-eco-

nomische noden dan voor de ‘emotional need’ die voortkomt uit innerlijke

spanningen en conflicten die samenhangen met individuele aanpassings-

moeilijkheden. In de achterbuurten van de grote steden treft Van Rooy veel

‘unmet need’ aan; hij noemt met name de mensonwaardige situaties in de

zogenaamde ’alleys’ van Washington DC, die voor meer dan 80% bewoond

worden door negers. Hij maakt ook melding van duizenden daklozen en

zwervers (75 e.v.). Mensen in de slums, waar ook ter wereld, zijn niet te

helpen met psychologische hulpverlening, zegt Van Rooy. Tegelijkertijd

blijkt dat uitsluitend materiële hulpverlening ook niet voldoet. Want daar-

mee wordt over het hoofd gezien dat onbewuste vrees voor inspanning, een

onbestemd onmachtsgevoel, wrok, angst en andere psychische complexen

dikwijls een voorname rol spelen bij gezinsontreddering, werkloosheid en

andere uitingen van sociale decadentie (102 e.v.).

Niet verwonderlijk is dat de socioloog Van Rooy vindt dat het social casework

te weinig aandacht schenkt aan sociologische achtergronden. Evenmin is het

verwonderlijk dat pater Van Rooy van mening is dat godsdienst voor ge-

lovige cliënten een belangrijke hulpbron kan zijn bij de oplossing van

moeilijkheden. Hij vindt het jammer dat de levensbeschouwelijke kant van

casework weinig belicht wordt (97).4

Al met al acht hij casework zinvol voor de Nederlandse samenleving, maar

invoering op grote schaal vind hij niet nodig. Nederland kent andere wel-

vaartsverhoudingen dan de VS, heeft een verder ontwikkelde sociale wetge-

ving en is minder individualistisch. Omdat het karakter van de Nederlandse

samenleving minder dynamisch is en de bevolking meer sedentair en ho-

mogeen, treedt de ‘emotional need’ waaraan het casework vooral tegemoet

komt in Nederland minder op de voorgrond dan in de VS.

In een interview in 1990 laat Kamphuis (Jagt, 1990:13) zich weinig vleiend

uit over het boek van Van Rooy, die later nog hoogleraar geworden is aan de
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universiteit van Groningen. Zij karakteriseert het als ‘een heel ambivalent

boekje, dat toch eigenlijk geen leermateriaal aanreikt’.

Samenvattend heeft Van Rooy zich grondig verdiept in de relatie tussen het

social casework en de Amerikaanse samenleving en de mogelijkheden die

deze hulpverleningsvorm voor Nederland zou kunnen hebben. Goed on-

derbouwd is zijn visie dat niet alleen psychologie, maar alle wetenschappen

die betrekking hebben op menselijke verhoudingen en gemeenschapsleven,

kunnen bijdragen aan de caseworkpraktijk.

Voor alle hier besproken Amerikagangers geldt dat ze niet uitdrukkelijk

stilstaan bij de inhoud van het programma van de functional school, hoewel

Kamphuis wel de opleiding bezocht waar het programma werd onderwezen

en daarvan verslag uitbracht. Met de ‘bagage’ die ze meebrachten uit de VS,

voornamelijk de theorie van de diagnostic school, bepaalden ze mede de

ontwikkeling van het Nederlandse maatschappelijk werk in de jaren vijftig.

Daarover gaat het vervolg van dit hoofdstuk.

Dynamiek in het Nederlandse maatschappelijk werk in de jaren vijftig
en zestig

Het tijdvak na de Tweede Wereldoorlog was voor het Nederlandse maat-

schappelijk werk een dynamische tijd. Dit had zeker te maken met wat de

Amerikagangers ‘meebrachten’; dat wierp veel stof op en werd zeker niet

zonder meer geaccepteerd (zie hoofdstuk 6). Maar geleidelijk leek het beroep

meer status te krijgen in de samenleving, er kwam een vakbond en er ver-

schenen velerlei publicaties over het werk, zowel in tijdschriften als in

boekvorm.

Toenemende status en een eigen vakblad

Kort na de oorlog, in 1947, werd de Bond voor Maatschappelijk Werkers

opgericht en in datzelfde jaar startte het Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk

met een ‘zware’ redactie van rond de twintig wetenschappers en gezagsdra-

gers. In 1948 trad Marie Kamphuis toe tot deze redactie, waarmee in ieder

geval één maatschappelijk werker/maatschappelijk werkopleider haar stem

kon laten horen. Dat er in 1952 een ministerie van Maatschappelijk Werk

(Tjeenk Willink, 19535) in het leven werd geroepen heeft de naamsbekend-

heid en de status van het maatschappelijk werk in die tijd zeker verhoogd.

Dr. Marga Klompé, die vanaf 1956 met korte tussenpozen minister van

Maatschappelijk werk en vanaf 1965 minister van Cultuur, Recreatie en

Maatschappelijk Werk was, speelde daarin een belangrijke rol. Zij maakte

zich onder meer sterk voor de totstandkoming van de Algemene Bijstands-

wet die in 1965 de Armenwet van 1912 verving (www.parlement.com).

Vanaf 1950 verschijnen met een zekere regelmaat publicaties van de Bond

voor maatschappelijk werkers, de Nationale Raad voor Maatschappelijk
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Werk en het ministerie van Maatschappelijk Werk over onderwerpen als:

werkterrein en problematiek, de contactlegging en de registratie in het

maatschappelijk werk, taak en opleiding van de maatschappelijk werker,

schoolmaatschappelijk werk.

Het TMW bracht op 20 september 1950 een themanummer uit dat gewijd

was aan het Social Casework. Het extra-nummer, zoals de inleidster M.

Kamphuis deze editie noemt, bevat bijdragen met de titels: ‘De maatschap-

pelijk werker in het social casework’, ‘De cliënt’, ‘De gesprekstechniek in het

social casework’, ‘Diagnostisch denken: een vereiste voor de maatschappelijk

werker’, ‘Praktische toepassing van het diagnostisch denken’, ‘Het contact

tussen maatschappelijk werker en cliënt’, ‘Casework-scholing’, ‘Supervisie’,

en ‘De stand van het social casework in Nederland’.

In veel van de bijdragen wordt nadruk, soms eenzijdige nadruk, gelegd op

de psychologie: de psychologie van de cliënt en de psychologie van de maat-

schappelijk werker.

Onderstaande citaten uit een aantal bijdragen in het extra- of themanum-

mer illustreren dat.

– ‘Bij het uitoefenen van een zorgvuldige controle op zichzelf zal de maat-

schappelijk werker ontdekken dat zijn eigenschappen, dezelfde eigen-

schappen waarop hij steeds heeft gesteund, hem in het werk parten spelen’

(bijdrage 1).

– ‘Omdat de moeilijkheden die de cliënt heeft dikwijls meer te maken heb-

ben met de innerlijke gevoelens die hij er mee associeert dan met de

realiteit, moet de maatschappelijk werker hem tegemoetkomen in de

emotionele sfeer en niet alleen op intellectuele basis. Men spreekt dan ook

over een ‘love relationship on a professional base’ (bijdrage 2).

– ‘De gesprekstechniek is gebaseerd op een van de grondbeginselen van het

casework, namelijk de instelling dat wij tijdens een gesprek uit moeten

gaan van de cliënt, zijn probleem en zijn gedachtegang. Ik zou dan ook

liever in plaats van het woord techniek een omschrijving willen gebruiken,

namelijk het bewust hanteren van onze psychologische kennis er ervaring

in een gesprek met de cliënt’ (bijdrage 3).

– ‘Juist daarom is het zo verheugend dat in de opleiding voor maatschap-

pelijk werk steeds meer niet alleen de psychologische aspecten van allerlei

problemen de hun toekomende aandacht krijgen, maar dat ook, in de

vorm van supervisie, de maatschappelijk werker zelf de kans wordt ge-

geven tot een beter en dieper inzicht in eigen persoonlijkheid’ (bijdrage 4).

– ‘Het is pas in het proces der intensieve, dagelijkse supervisie door een

daartoe speciaal geschoolde kracht, dat de leerling-caseworker zich de in

de eigen persoonlijkheid gelegen belemmeringen, beperkingen en gren-

zen voor het vruchtbaar menselijk contact enerzijds, de mogelijkheden

daartoe anderzijds bewust kan worden en dat dus eventueel de innerlijke

groei kan plaatsvinden, die de betrokkene straks in staat moet stellen

zelfstandig deze moeilijke methodiek te hanteren’ (bijdrage 7).

– ‘De caseworker is in zijn werk een instrument en zijn totale persoonlijk-

heid maakt dit instrument uit’ (bijdrage 8).
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– ‘Psychologisch inzicht werd wel belangrijk geacht, maar nog geheel gezien

als typologische kennis, die de maatschappelijk werker zich eigen kon

maken door studie en die hem zijn cliënten leerde indelen en onderschei-

den. Het social casework brengt mede een veel dieper en breder inzicht,

waarin de gehele tussenmenselijke relatie van maatschappelijk werker en

cliënt onder de loep wordt genomen’ (bijdrage 9).

In haar visie op de introductie van het social casework in Nederland merkt

Waaldijk (1996:283) op dat de grootste vernieuwing gevormd werd door de

kennismaking met de betekenis van psychologische factoren in het hulp-

verleningsproces.

Ook vele vakboeken

Behalve tijdschriftpublicaties verschenen in de periode 1947 tot 1955 ook veel

vakboeken. Kamphuis publiceert in 1950 de eerste editie van Wat is social

casework? en in hetzelfde jaar verschijnt een vertaling van Gesprekstechniek van

Annette Garrett. In 1951 publiceert Lion De betekenis van het gesprek in het sociale

werk en in 1952 Hamilton Theorie en Practijk van het social casework. In 1955

verschijnen Algemeen menselijke noden van Charlotte Towle, Vrouwen met huwe-

lijksmoeilijkheden van Florence Hollis en Casework en maatschappelijk werk van

H. van Rooy. In 1959 volgt Social Casework. De methodiek van het individueel

maatschappelijk werk van Helen H. Perlman.

Wat hierbij opvalt is dat het eerste vertaalde handboek van de in de VS

dominante diagnostic school, te weten het boek van Gordon Hamilton, al in

1952 in Nederlandse vertaling verschijnt en het hoofdwerk van Hollis uit

dezelfde school (Casework een psychosociale therapie, oorspronkelijke uitgave

1964) pas in 1973. Dit terwijl het handboek van Perlman over het problem-

solvingmodel, dat een synthese is van de ideeën van de diagnostic en de

functional school, al in 1959 in Nederland beschikbaar is. Het boek van

Hollis komt eigenlijk als mosterd na de maaltijd omdat het casework in de

verschijningsperiode al zwaar onder vuur lag, waarover in hoofdstuk 8 meer.

In de periode 1947-1960 waren in feite voor het maatschappelijk werk in

Nederland twee handboeken beschikbaar: het boek van Gordon Hamilton en

dat van Perlman, waarvan het laatste vele malen meer invloed kreeg dan het

eerste. Kamphuis geeft duidelijk aan dat haar boekWat is social casework? niet

als een handboek beschouwd mag worden, het is ‘een eerste inleiding’ zoals

de ondertitel zegt; pas de laatste editie, 11e druk van haar boek (1977) heeft

meer pretenties. Het heet nu Inleiding tot de hulpverlening aan personen en ge-

zinnen.

Retrospectieve beschouwingen van latere auteurs

Van de latere auteurs die informeren over of terugblikken op de betekenis

van de introductie van het casework in opleiding en praktijk gedurende de
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jaren vijftig en zestig, worden hieronder Ney en Hueting (1989), Kal en

Ongerboer (1987), en ten slotte Behrend (1995) geciteerd.

Ney en Hueting (1989)

In het gedenkboek bij het 90-jarig bestaan van de School voor Maat-

schappelijk Werk in Amsterdam belichten Ney en Hueting de invloed die de

kennismaking met opleiding en scholing voor het casework in de VS had op

het maatschappelijk werkonderwijs hier (81): ‘De kennismaking met de ont-

wikkeling van de opleidingen in de Verenigde Staten en vooral met de

scholing voor het casework, was van cruciaal belang voor de vormgeving van

de vakscholing aan de scholen voor maatschappelijk werk en vervolgens voor

de drastische wijzigingen in de werkzaamheden van de maatschappelijk

werkers. Afgezien van de reeds bestaande zeer gespecialiseerde opleiding van

de Medisch Opvoedkundige Bureaus, werden in 1948 – als experiment – voor

de eerste maal door mevrouw M. Weinmann social caseworklessen gegeven

aan de School voor Maatschappelijk Werk. Deze lessen werden gegeven aan

de leerlingen in het tweede jaar. Voor de Amsterdamse praktijkleerlingen uit

het derde jaar werd een wekelijkse caseworkbespreking georganiseerd. Ook

werden korte, driemaandelijkse cursussen casework gestart waar oud-leer-

lingen en werkers uit de praktijk hun ‘gevallen’ konden bespreken: ‘Steeds

opnieuw blijkt het op dit terrein in Amerika verrichte theoretische en prak-

tische werk zoveel diepte en zoveel rijkdom te hebben en zoveel aankno-

pingspunten ook voor ons te bezitten, dat een voorbijgaan daarvan erger dan

struisvogelpolitiek zou zijn’ (citaat uit het jaarverslag van de School voor

Maatschappelijk Werk over 1949). De invoering van de caseworkscholing gaf

de leerlingen een beschouwingswijze en een houding, die ook uitstraalden

naar de overige vakken en die de schoolleiding nog bewuster deed streven

naar een goed geı̈ntegreerd lesprogramma. De psychologie ging een belang-

rijke plaats innemen in de opleiding. De leerlingen werden onvermijdelijk

ook geconfronteerd met de eigen psyche. Zij werden, zoals dat heette, meer

‘introspectief’. Een onvermijdelijke fase van onzekerheid en gedeprimeerd-

heid was volgens De Jongh meestal hun lot, maar deze fase zou overwonnen

worden vanuit de innerlijke krachten van de betrokkene én met behulp van

de positieve ervaringen, die de leerlingen in de stages t.a.v. de eigen vermo-

gens ’opdeden.’

Kal en Ongerboer (De Kler & Pos, 1987)

Een zeldzaam geluid uit het maatschappelijk werkonderwijs en de prak-

tijk in de jaren vijftig liet Gerard Kal horen in een gedenkboek ter gelegen-

heid van zijn afscheid als docent aan de Haagse Hogeschool (1987:5-14). Kal

studeerde in 1955 af aan de Groninger School voor Maatschappelijk Werk.

Daarmee behoorde hij tot een van de eerste lichtingen studenten die in

Nederland in het social casework onderwezen werden: ‘Toen ik in december

1955 de School voor Maatschappelijk Werk verliet had ik een hulpverle-

ningsmethode geleerd, het social casework.6 Andere methoden werden niet

onderwezen. De afgestudeerden werden gewaarschuwd. Het werkveld zou

afwijzend staan tegenover het social casework, dat door sommigen zelfs als
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revolutionair werd beschouwd. Wij, de kersverse opgeleiden, moesten niet

onmiddellijk de instellingen gaan hervormen, maar het credo van het

maatschappelijk werk, begin waar de cliënt is, ook daar toepassen’.

Kal maakt een vergelijking tussen de werkrelatie oude stijl en nieuwe stijl

en vervolgt: ‘Het social casework nam een hoge vlucht in de jaren vijftig en

zestig. Het ontwikkelde zich niet eenvormig. Gezaghebbende auteurs waren

Perlman en Hollis, maar in de praktijk was het vaak een ratjetoe van stijlen

en opvattingen. Ik meen dat het social casework, omdat het geen methode

was die je makkelijk kon uitleggen, dat zelf in de hand werkte. De termen

psychosociale diagnose en behandelingsplan werden vlot gehanteerd, maar

de inhoud ervan bleef vaak duister. Het verzamelen van gegevens omtrent de

cliënt was niet zo moeilijk, wel de selectie. Ik herinner mij schitterende

anamneses, gevolgd door povere behandelingsplannen. Je had vaak geen

idee wat je moest aanpakken’.

Ongerboer, die ooit Kal als student had op de Voortgezette Opleiding in

Amsterdam, verzet zich in een bijdrage in hetzelfde boek tegen deze visie

(1987:15 e.v.)7: ‘Naar mijn mening geven de (Amerikaanse) schrijvers over

social casework, in het bijzonder H.H. Perlman en F. Hollis elk een logisch

opgebouwde theorie, die tezamen een helder beeld geven van de methodiek

en houvast over de wijze waarop men te werk moet gaan. Om zich deze

theorieën eigen en ze daarmee hanteerbaar te maken moet men zich be-

hoorlijk inspannen. Is de heftige kritiek die losbrak op het maatschappelijk

werk – evenals op nagenoeg alle gevestigde vormen – niet mee een gevolg

van het onvermogen om de methoden adequaat toe te passen?’

Daar kon Kal het mee doen en dat in een boek dat ter gelegenheid van zijn

afscheid het licht zag. Overigens verwijst Ongerboer in de laatste zin al naar

de kritiek die het social casework eind jaren zestig, begin jaren zeventig

rijkelijk ten deel viel.

Behrend (1995)

Erik Behrend die jarenlang als docent en later als directeur verbonden was

aan de sociale academie De Horst in Driebergen is van mening dat de ken-

nismaking met het social casework in meer dan één opzicht een enorme

impuls gaf aan het maatschappelijk werk: in de opleiding werd de metho-

diek de kern, waaromheen de overige vakken – de ‘hulpwetenschappen’ –

zich ‘dienstbaar’ konden groeperen. De methodiek vormde de basis waarop

het beroep zich als autonome professie kon presenteren. De introductie van

het social casework betekende ook een doorbraak in die zin dat nu definitief

afgerekend kon worden met de liefdadigheid. Niet meer ‘het goede hart’ van

de gegoede burger was het (maatschappelijk) aanknopingspunt van de

hulpverlening, maar er kon nu een beroep gedaan worden op verantwoorde

professionele hulpverlening. Uiteraard was hier sprake van een geleidelijke

ontwikkeling. Veel hulpverlening was nog in handen van vrijwilligers en/of

weliswaar betaalde maar ongeschoolde krachten. In tweeërlei opzicht gaat

het maatschappelijk werk in toenemende mate professionaliseren: de over-

heid erkent de noodzaak van ‘maatschappelijke zorg’ en naarmate ze hier-

voor meer geld beschikbaar stelt, ontstaat de behoefte aan een leidinggevend
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kader. Om zowel het leidinggevend kader als ongeschoolde krachten ade-

quaat toe te rusten op het lenigen van nood – in toenemende mate sociaal-

psychische nood – werd via de zogenaamde ‘urgentieopleidingen’ voorzien

in de behoefte aan scholing. Deze parttime-opleidingen vormden naast de

dagopleidingen de bakermat voor de introductie van het methodisch werken

(1995:19).

Casework in meervoud

Afsluitend kan over de periode 1947-1955 worden gezegd dat het maat-

schappelijk werk zich als beroep duidelijker ging positioneren en zelfs een

zekere status verwierf. Maatschappelijk werkers begonnen zich te organise-

ren, er kwam een vakblad met een redactie van maatschappelijke zwaarge-

wichten, er verschenen veel vakboeken en er kwam zelfs een ministerie voor

Maatschappelijk Werk. De belangstelling voor maatschappelijk werkme-

thodiek werd sterk aangejaagd door de Amerikagangers, wier ‘boodschap’

overigens lang niet onomstreden was: over de ‘zin’ van deze ‘nieuwlichterij’

is in eerste instantie menig debat gevoerd. Merkwaardig is dat het daarbij

niet kwam tot een herijking van wat op methodisch gebied in Nederland al

voorhanden was, met name in de vooroorlogse geschriften van Muller-Lulofs

en Adriani. Hoewel Kamphuis de verbinding tussen het nieuwe en het oude

wel benoemde, bleef de nadruk toch liggen op de introductie van theorieën,

methoden en technieken uit het Amerikaanse maatschappelijk werk.

Duidelijk is dat het merendeel van de Amerikagangers onder de indruk is

van de methodisch-ethische ‘innovaties’ van het Amerikaanse social work en

vastbesloten is zich in te zetten om het Nederlandse maatschappelijk werk

hiermee vooruit te helpen. De nadruk valt daarbij op de manier waarop de

toegenomen kennis van de psychologie door de werker dient te worden ge-

hanteerd. ‘De verschuiving die zich bij de ontwikkeling naar het social

casework voltrekt, is er een van een diep inzicht, voortspruitend uit een

warme, ethische instelling en een grondige praktische mensenkennis naar

een inzicht, gebaseerd op kennis van de psychologie’, zegt Kamphuis in een

artikel (1950a:114) waarin zij de verschillen beschrijft tussen het hedendaagse

social casework en de inzichten van Muller-Lulofs en haar tijdgenoten. Eer-

der was ‘de studie van de psychologische factoren .. . nog niet meer dan de

bestudering van het bewuste gedrag van de cliënt – het behaviorisme is in

Amerika ontstaan en heeft in het bijzonder daar gebloeid – maar wanneer

dieptepsychologische ontdekkingen in breder kring ruchtbaar worden, be-

horen de caseworkers tot de eersten die deze inzichten in hun werk toepas-

sen, zien ze deze kennis als een verdieping die de lijn van Mary Richmond

voortzet en er tevens een andere dimensie aan geeft’.

Feitelijk was het alleen Van Rooy die in zijn boek Casework en maatschap-

pelijk werk kritische kanttekeningen plaatst bij de overheersende plaats van

psychologie in het social casework. Maar dit geluid was niet krachtig genoeg

om gehoord te worden in het koor van andere stemmen.

BSL - ACA_BK_1KZM - 1812_9789031352906 153

5 De Amerikagangers en de introductie van het casework in Nederland 1947-1955 145



Opmerkelijk is dat de Amerikagangers – in het bijzonder Kamphuis, De

Jongh en Ongerboer – spraken en schreven over het social casework als was

het één vaststaande methode die zich vooral richtte op intrapsychische pro-

blematiek van individuen. Daarbij had men dan in de eerste plaats het

psychodynamische model van de diagnostic school voor ogen, met Hamilton

en Hollis als representanten. De oorspronkelijke gezinsgerichtheid van het

casework (al bij Richmond) maakte plaats voor de opvatting dat casework

iets was wat zich afspeelde tussen één werker en één cliënt, langdurig en met

veel aandacht voor ‘het innerlijk’.

Maar dit gaat alleen op voor een enkele tak van het casework en dan ook

nog in een bepaalde periode. Want onder de vlag van het casework is van

meet af aan aandacht geschonken aan gezinnen en aan materiële problema-

tiek. Niet alleen bij Richmond, maar ook in het handboek van Hamilton is

sprake van het werken met gezinnen en het belang van geld als middel bij de

behandeling. En na de jaren zestig komt de aandacht voor gezinnen weer

terug, vooral door het werken met probleemgezinnen in het Amerikaanse St.

Paul’s project, dat Kamphuis – ere wie ere toekomt – in latere publicaties

(1963, 1971) weer onder de aandacht bracht. Ook dat was social casework.

Alleen uit dit gegeven blijkt al zonneklaar dat het onmogelijk is om te

spreken van het casework, als was er maar een enkele caseworkrichting of

-stroming.

Dat social casework uit diverse richtingen en stromingen bestond, bleek al

uit de verschillen tussen de diagnostic en functional school. Maar ook bin-

nen de diagnostic school waren er werkers die de klassieke freudiaanse psy-

chologie aanhingen en anderen die uitgingen van de egopsychologie van

Anna Freud. Perlman combineerde in haar problem-solvingmethode ele-

menten van verschillende stromingen.

‘De werkelijkheid’, zegt Kamphuis terugblikkend tegen Nel Jagt (1990:14)

‘is dat social casework begint in 1917 met Mary Richmond en sindsdien vele

stromingen en vertakkingen kent, die telkens nieuwe elementen inbrengen,

maar ook telkens op elkaar teruggrijpen’. In haar boek had ze aanvankelijk

een hoofdstuk ‘De weg en de grenzen’, maar in de laatste druk heeft ze

daarvan gemaakt ‘Wegen en grenzen’, meervoud dus.

Al verschillende decennia eerder (1949) gaf de Amerikaanse Annette Garrett

commentaar op verschillende accenten van en de veranderingen in het social

work, die ze vergelijkt met de slinger van een klok die nu eens te ver door-

slaat naar de ene kant en dan weer naar de andere kant. De ene keer is kennis

van feiten belangrijk, dan weer ligt de nadruk op emoties; nu draait alles om

het ontwikkelen van de persoon van de cliënt en dan weer op het benutten

van omgevingshulpbronnen, de werker is directief of nadrukkelijk non-di-

rectief. Het beeld dat Garrett schetst getuigt van levendigheid, van vitaliteit

en van bereidheid tot experimenteren. Maar het is niet direct het prototype

van een duidelijk omlijnde, vaststaande methodiek die de naam social case-

work draagt. Waar de Amerikagangers de neiging hadden om te spreken van

het casework als een monoliet, zijn zij er mogelijk van uitgegaan dat de
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introductie van het social casework als een verzamelbegrip van methoden de

kans op succes zou verkleinen.

Noten

1 De ambtenaar van de kinderwetten C.E. Klink verweerde zich heftig tegen deze op-

vattingen en schreef een venijnig commentaar in TMW (1950). Ik kom later op dit

commentaar terug (zie hoofdstuk 6).

2 De Jongh verwijst hier naar Grace Marcus (1938).

3 Deze problematiek komt ook aan bod in het artikel van H. Kleve (2000).

4 Van Rooy brengt deze mening onder woorden in een noot (97). Hoewel ik zelf niet tot

een kerkgenootschap behoor, ben ik het met de opvatting van Van Rooy eens. Maat-

schappelijk werkers krijgen te makenmet zingevingsvragen en voor het beantwoorden

daarvan hebben godsdiensten meer handvatten dan het maatschappelijk werk zelf. Ik

vind dit iets anders dan wat Kamphuis (1986, 110) opmerkt over godsdienstige beı̈n-

vloeding door middel van maatschappelijk werk. Zij nam stelling tegen P.J. Roscam

Abbing, die een voorstander was van koppeling van sociale hulpverlening en reli-

gieuze beı̈nvloeding. Overigens maakt Kamphuis er ook melding van dat de stichting

Humanitas casework zag als toegepast humanisme.

5 M. Tjeenk Willink (1953). Tjeenk Willink betoogt dat het ministerie van Maatschap-

pelijk Werk zijn ontstaan te danken had aan het politieke spel dat voorafging aan de

formatie van het kabinet-Drees in 1953 en niet aan de maatschappelijke relevantie van

het maatschappelijk werk.

6 Uit het commentaar van Ongerboer in hetzelfde boek valt op te maken dat dit de

methode moet zijn geweest die Gordon Hamilton beschrijft in haar boek Theorie en

Practijk van het Social Casework, in het Nederlands vertaald door Rob Limburg ‘onder

toezicht van N. Ongerboer’ (1952).

7 Margadant-Bakker, A.P. en Ongerboer, N. (1987), 15. Social Casework. In: H. de Kler en

H. Pos, Maatschappelijk werk in verandering.
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j6 Kritiek op het social casework in
Nederland en de VS in de jaren vijftig en
zestig

Inleiding

Ook al nam de status van het maatschappelijk werk in de eerste decennia na

de TweedeWereldoorlog geleidelijk toe, dat wil niet zeggen dat innovaties in

het beroep zonder meer werden toegejuicht. Dit wordt geı̈llustreerd door de

volgende opmerking van Kamphuis (1986:108): ‘Vele jaren later werd ik nog

wel eens met de voorstelling geconfronteerd dat het casework met vlag en

wimpel ingehaald zou zijn en met enthousiasme in toepassing gebracht.

Natuurlijk was dat onzin. Ik zeg nadrukkelijk ‘‘natuurlijk’’, zoiets zou ge-

heel onmogelijk geweest zijn. Een werkwijze die in zo hoge mate ge-

schooldheid vroeg kon je niet zo maar in de improviserende hulpverlening

van die tijd inplanten.’ In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kritiek die van

verschillende kanten op het social casework werd uitgeoefend.

In de eerste plaats gaat het om kritiek en bezwaren uit het werkveld en uit

levensbeschouwelijke of kerkelijke en medische hoek. Ten tweede betreft het

kritiek die te maken heeft met het verschil in cultuur tussen de VS en Ne-

derland: paste het in de VS ontwikkelde casework wel in de Nederlandse

cultuur? In de derde plaats luidde de kritiek dat het social casework (te veel)

een methodiek voor de middleclass zou zijn. Uitspraken van een reeks case-

workauteurs daarover passeren de revue. Het hoofdstuk wordt afgesloten

met het beantwoorden van onderzoeksvraag C: In hoeverre paste het social

casework dat de Amerikagangers vanaf 1947 in Nederland introduceerden in

de praktijk van het Nederlandse maatschappelijk werk?

Kritiek uit het werkveld en uit levensbeschouwelijke en medische
hoek

Kritiek uit het werkveld

Een veel gehoorde, zij het impliciete, kritiek was: ‘Dit is niets nieuws, zo

doen wij het al lang!’ Dit geluid werd volgens Kamphuis (1986:114) vooral

gehoord van oudere maatschappelijk werksters.

Mogelijk hadden zij weinig zicht op het vernieuwende van het casework,
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maar het is evenzeer mogelijk dat zij zich verweerden ten opzichte van wat

zij beleefden als ongerechtvaardigde kritiek op hun werkwijze.

Hierop inhakend maar explicieter was de kritiek van C.E. Klink, ambte-

naar van de kinderwetten, die in TMW een discussie aanging met J.F. de

Jongh, directeur van de Amsterdamse School voor Maatschappelijk Werk.

Klink verweert zich in TMW (1950) tegen uitspraken van De Jongh in een

eerder TMW-nummer (1950c) over het social casework in Nederland. Klink

vraagt zich af of het casework voor vele, met name oudere, toegewijde

maatschappelijk werkers wel iets nieuws is en of velen dit niet al lang

praktiseren, al noemen ze het dan geen ‘casework’ en gebruiken ze minder

wetenschappelijke en on-Nederlandse adjectieven. Hoewel wij zeker iets van

Amerika kunnen leren, zegt Klink, zouden de Amerikanen ook wel eens bij

ons hun licht kunnen opsteken op het gebied van sociale wetgeving, volks-

gezondheid en sociale woningbouw. Verschillende Amerikanen die hij sprak

wisten niet eens wat casework is. Het is daar op geen stukken na gemeen-

goed, zoals bij ons de tbc-bestrijding iets is waar elke Nederlander kennis

van heeft. Verder kan nog niemand antwoord geven op de vraag of welbe-

wust toegepast casework zoveel betere resultaten geeft als de bekende en

vertrouwde werkwijze. ‘Men vergete niet’, schrijft Klink, ‘dat het casework

slechts tot een goed einde wordt gebracht, als het geval er vatbaar en gewillig

voor is. Immers als ik het casework goed begrijp, is een van de dogma’s, dat

men aan een geval niet langer dokteren moet als het toch hopeloos is en het

geval toch niet te redden is. Dat leerden de volgelingen van Hitler ons ook,

en niet alleen zij, dat was ook in ons land de oud-liberale gedachte, namelijk

al dat wat zwak was zijn eigen dood maar sterven moest’.

Klink is vooral in zijn wiek geschoten door de volgende regels van De Jongh:

‘Wie het Nederlandse werk beziet na kennisneming van veel Amerikaanse

methoden, wordt getroffen door de autoritaire bestraffende en/of bemoe-

derende houding in zoveel maatschappelijk werkers, in besturen van maat-

schappelijk werk en in regelingen en voorschriften op dit terrein. Hij wordt

verder getroffen door de (over)moed, waarmee in zoveel gevallen maar wordt

ingegrepen in andere levens door vaak ondeskundige mensen en zonder dat

een behoorlijk onderzoek een werkelijke diagnose heeft mogelijk gemaakt’.

Het verweer van Klink luidt als volgt: ‘Ik noem dit overmoedig om aldus te

schrijven als men nu toevallig eens heeft rondgeneusd in Amerika. Dat is

m.i. hetzelfde – Mr. de Jongh vergeve mij dit woord, maar velen met mij

voelen dit zo aan – als verkondigd wordt door sommigen die zich met een

touringcar over de grenzen lieten reizen en dan terugkomend smalend

spreken over de achterlijkheid en benepenheid van eigen land’.

De Jongh reageert op zijn beurt (1950d): ‘De stelling dat het casework niets

nieuws zou zijn, is waarschijnlijk voor de heer K. de kern. Er zijn er velen,

die dat betogen, naar mijn mening omdat ze het zo graag zouden willen

geloven. Het zou zo’n rustgevende idee zijn, is het niet? Maar het is helaas

beslist niet waar. Niet dat alle grondstellingen ‘‘nieuw’’ zouden zijn, neen,

de meeste daarvan zijn zelfs zeer oud. Maar wat voor ons wel nieuw is, is de

psychologische kennis waarmee deze grondbeginselen worden gehanteerd
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en zijn verder ook de methoden die voor deze hantering zijn uitgewerkt. Dat

valt echter niet in een tijdschriftartikel te bewijzen, zeker niet aan iemand

die zoals de heer K. blijk geeft werkelijk de allereerste grondgedachte van het

casework nog niet te kennen’.

Bij deze botsing der meningen valt op dat praten over grondbeginselen

van het social casework blijkbaar gemakkelijker is dan er naar handelen. De

vraag is of de door Klink genoemde argumenten hout snijden en de reacties

van De Jongh goed onderbouwd zijn.

Dat Klink in de pen klimt en zijn beroep gaat verdedigen is voorstelbaar in

het licht van wat De Jongh naar voren brengt. Ook in de pre-social casework

periode waren er in Nederland mensen die met betrokkenheid en vakkennis

in de context van die tijd op verantwoorde wijze hulp boden. Klink heeft

gelijk als hij zegt dat Amerika op het gebied van sociale wetgeving en wo-

ningbouw nog wel een en ander van Nederland kan leren, maar het is

natuurlijk geen argument voor of tegen het al of niet nieuw zijn van case-

work. Wel relevant is zijn vraag naar de effectiviteit van het casework. In-

derdaad bleek in de jaren zestig uit een groot aantal onderzoeken in de VS

(dus vijftien jaar na de opmerking van Klink) dat het toen dominante case-

work er niet in slaagde zijn effectiviteit aan te tonen.

Dat Klink zich stoort aan De Jongh’s uitlatingen over ‘ondeskundige mensen

die ingrijpen in levens van anderen zonder behoorlijk onderzoek en het

stellen van een diagnose’ is begrijpelijk, maar De Jongh noch Klink komt

met een deugdelijke onderbouwing voor zijn stellingen. Uit een door Ten

Berge in 1998 gepubliceerd onderzoek1 naar besluitvorming over wel of niet

ingrijpen bij de Raad voor de Kinderbescherming in de jaren negentig, bleek

dat besluiten tot onderzoek veelal door één persoon werden genomen en dat

de gronden van die beslissingen vaak onhelder bleven. Het social casework is

dan al weer zo’n veertig jaar bekend in Nederland, hetgeen niet wil zeggen

dat de principes ervan rimpelloos worden nageleefd. Het ligt voor de hand

dat tekorten in de werkuitvoering zich ook in de tijd van Klink voordeden.

Aannemelijk is dat een deel van Klinks weerstand veroorzaakt werd door

een rechtstreekse aanval op hem en zijn collega’s. De Jongh lijkt zich niet

gerealiseerd te hebben dat hij Klink en anderen niet bepaald uitnodigde om

de (aanvullende) mogelijkheden van het social casework te bestuderen. Maar

los van de diskwalificaties van De Jongh: een deel van de afweer was zeker

terug te voeren op weerstand tegen verandering.

Bezwaren uit levensbeschouwelijke en kerkelijke kring

Kamphuis (1968:110) staat stil bij bezwaren die in godsdienstige en kerkelijke

kring in Nederland leefden tegen het social casework. Het eerste bezwaar

luidde dat maatschappelijk werk werd losgekoppeld van de verkondiging

van het evangelie. Maatschappelijk werk werd door protestantse en rooms-

katholieke kerken en organisaties veelal gezien als een middel tot gods-

dienstige beı̈nvloeding. Kamphuis herinnert aan de beschamende vertoning

in vroeger tijden toen arme ouders van de diaconie kleren kregen als ze hun
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kinderen lieten dopen. Als grote voorstander van de koppeling van maat-

schappelijk werk en evangelieverkondiging noemt zij de hoogleraar Roscam

Abbing, die in Utrecht hoofd was van een opleiding die het principe aanhing

dat het Woord de daad moest begeleiden, de daad op zichzelf was ‘stom’.

Niet zelden kwamen mensen die deze opleiding hadden gevolgd in morele

dilemma’s terecht: zij voelden zich tekortschieten als zij wel het ‘Woord’

gesproken hadden maar van sociale hulpverlening niet veel terechtgekomen

was en omgekeerd.

Kamphuis verzette zich tegen de koppeling van verkondiging en dienst-

verlening en stelde dat zielzorger en maatschappelijk werker twee verschil-

lende beroepen zijn. Toch bleef vanuit theologische hoek gevraagd worden

wat feitelijk de ethische en theologische fundamenten van sociale hulpver-

lening waren als godsdienstige beı̈nvloeding niet het uitgangspunt was.

Een tweede bezwaar uit kerkelijke kring gold de verbinding van het case-

work met de dynamische psychologie van Freud. Weliswaar wisten de

meeste theologen weinig of niets van Freud, maar dat godsdienst gezien

werd als een vorm van neurose was voldoende om het sein op onveilig te

zetten.

Een derde bezwaar, hoewel niet alleen van levensbeschouwelijke aard,

kwam uit de kring van kerkbesturen. Veelal zagen kerkbestuurders uitvoe-

rend maatschappelijk werkers als hun verlengde arm; zij bepaalden wat de

werkers moesten doen en wilden tot in de finesses van hun doen en laten op

de hoogte zijn, het vaak ook sturen. Zouden maatschappelijk werkers een

zekere professionele autonomie opeisen, dan werden de bestuurders beroofd

van wat zij als een wezenlijk aspect van hun taak zagen. Hierin speelde

tevens een rol dat de bestuurders meestal mannen waren en de maatschap-

pelijk werkers vrouwen.

Een vierde, minder uitgesproken bezwaar was gericht tegen het in het

centrum van Freuds theorieën staande begrip seksualiteit. Als het casework

op basis van psychoanalytische theorie het zogenaamde ‘seksuele probleem’

zou ontsluieren, zou daarmee wel eens het hek van de dam kunnen zijn. Het

had sterk de voorkeur om het zinnenprikkelende te bedekken, iets waarvan

parallellen te zien zijn bij (de sluiers van) de islam.

Bezwaren uit medische en psychiatrische hoek

Wijkverpleegkundigen, toen nog wijkverpleegsters geheten, hadden er

moeite mee dat maatschappelijk werkers die door het casework waren ‘aan-

geraakt’ schroomden om cliënten direct raad en aanwijzingen te geven, maar

ernaar streefden om de cliënt zelf tot inzichten en beslissingen te doen

komen.

Artsen en met name psychiaters (Kamphuis, 1986:113) ergerden zich omdat

nu ineens een groep niet-universitair gevormde mensen claimde kennis en

kunde te bezitten die zich aan hun inzichten en mogelijkheden onttrok. Zij

vonden dat maatschappelijk werkers zich op hun territorium begaven en wat

daar gebeurde hoorde onder hun leiding te staan. Een voorbeeld hiervan is

de psychiater Barnhoorn, auteur van Individueel maatschappelijk werk en geeste-
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lijke gezondheidszorg, die de vraag: ‘Wordt er in ons land werkelijk op enigszins

grotere schaal verantwoord maatschappelijk gevallen-werk (social casework)

bedreven?’ als volgt beantwoordt: ‘Ik meen deze vraag in sterk betwijfelende

zin te moeten beantwoorden. Er zijn zeker in Nederland stuwende figuren,

die er hun levenswerk van gemaakt hebben het ‘‘social casework’’ in de

goede en technisch verantwoorde betekenis van deze term toe te passen, het

aan anderen te leren of het onder hun supervisie te doen toepassen. Ik geloof

te mogen aannemen dat de maatschappelijk werkers die gevormd zijn in de

om deze figuren ontstane opleidingscentra, op dit gebied wel verantwoord

werken. Maar ik vrees – om niet te zeggen – ik wéét dat voor zeer veel

maatschappelijk werkers het begrip ‘‘social casework’’ nog slechts een woord

zonder inhoud is’ (Barnhoorn, 1960:6). Barnhoorn vergelijkt maatschappe-

lijk werkers die zonder voldoende inzicht en training social casework toe-

passen, met slagers die een chirurgische ingreep verrichten. Hij beschouwt

het daarom als zijn plicht een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van

het social casework in Nederland. Zijn boek heeft niet de bedoeling een

handleiding te zijn voor wat hij noemt maatschappelijk werkenden, maar

kan wel als zodanig worden gebruikt. Opmerkelijk is dat de naam Marie

Kamphuis niet voorkomt in de literatuurlijst. Hier lijkt een territoriumstrijd

gevoerd te worden met niet met name genoemde opponenten. Marie

Kamphuis (Jagt, 1990:13) noemde Barnhoorn als een van de mensen die

poogden het social casework voor hun vakgebied te annexeren.

Ook van huisartsen kwamen verre van instemmende geluiden. Dat merkte

Kamphuis toen zij meewerkte aan een bijscholingsbijeenkomst voor huis-

artsen. ‘Ondanks het feit dat ik trachtte zo voorzichtig mogelijk de nieuwe

ontwikkelingen en werkwijzen in het maatschappelijk werk duidelijk te

maken, kreeg ik een onvoorstelbare agressie over mij heen’ (1986:113). Als

verklaring ziet zij dat de huisartsen vonden dat onbevoegden hun beroeps-

terrein betraden.

Kritiek in verband met cultuurverschillen tussen Amerika en
Nederland

Een ander kritisch geluid werd gehoord wanneer – met een zekere regelmaat

en van verschillende kanten – de vraag gesteld werd of het Amerikaanse

casework wel in de Nederlandse cultuur paste. Was het daar geen wezens-

vreemd element?

Op de vraag naar het verschil in cultuurpatroon tussen Amerika en Ne-

derland geeft Kamphuis (1958:23 e.v.) de volgende repliek: ‘Het is sedert een

aantal jaren bon ton om de eerste Amerikagangers te verwijten dat zij geen

oog hadden voor het typisch Amerikaanse dat in ons cultuurpatroon niet

past. Ik heb deze bewering echter nergens gestaafd gezien met bewijzen uit

de literatuur en het zou mij, indien plaatsgebrek mij dit thans niet belette,

weinig moeite kosten daaruit het tegendeel naar voren te brengen. Waar-

schijnlijk moeten wij deze uitdaging voor een belangrijk deel schrijven op

rekening van de weerstand die nu eenmaal elke ingrijpende vernieuwing
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begeleidt’. Kamphuis noemt wel de verwijten maar maakt niet duidelijk

waarop die in concreto betrekking hadden.

De verbondenheid van de Amerikaanse samenleving met het social casework

Hertha Kraus, een Duitse auteur, publiceert in Social Casework (1950) een goed

onderbouwd betoog over de verbondenheid van de Amerikaanse samenle-

ving met het social casework in de eerste helft van de 20e eeuw. Het beeld dat

zij schetst komt overeen met de analyse van Van Rooy (1955). Zie hoofdstuk

5.

Amerika bood het beeld van een vitale, chaotisch aandoende samenleving,

die veel mensen nieuwe kansen bood, maar ook veel ellende met zich mee-

bracht voor de achterblijvers. Een indringend literair beeld van die samen-

leving schetst Doctorow in zijn boek Ragtime (1977).

Kraus ziet in de Amerikaanse samenleving verschillende culturele aspec-

ten die van invloed zijn op het social casework. Zij noemt mobiliteit en

denkt dan aan de grote toevloed van immigranten uit verschillende landen,

maar ook aan de interne mobiliteit: de trek van het platteland naar de steden

en van de zuidelijke en oostelijke staten naar het westen en noordwesten.

Het ging daarbij om complete volksverhuizingen, die ertoe leidden dat ‘in-

dividuals were deprived of supporting traditions, of stable human relations

and of a natural reserve for rainy days in the form of family and neighbour-

hood aid’. Daarmee werd een sterk beroep gedaan op het zoeken naar nieuwe

mogelijkheden om te voldoen aan een kenmerkende menselijke behoefte:

geaccepteerd worden, ergens bij horen, emotionele veiligheid ervaren. Ook

was het volgens Kraus van cruciaal belang om persoonlijke mogelijkheden

zo goed mogelijk in te zetten bij het streven naar succes. Veel immigranten

leerden het belang kennen van de menselijke factor in elke situatie doordat

zij ervoeren dat dezelfde omstandigheden op verschillende mensen een ver-

schillende invloed hadden. Dezelfde omgeving bracht de ene mens succes,

terwijl de ander er onderdoor ging. Persoonlijke kwaliteiten waren dus van

wezenlijk belang.

Alle immigranten stonden voor de opgave om, tegelijk met grote aantallen

andere mensen met de meest verschillende achtergronden, een plaats te

veroveren in de Amerikaanse samenleving, in een nieuwe culturele eenheid

van doelen en waarden, maatstaven en attitudes. Alle nieuwkomers dienden

zich te identificeren met het uitgesproken Amerikaanse cultuurpatroon dat

tot uiting kwam in hoop, in dromen en in visies. Tegelijkertijd keerde de

Amerikaanse cultuur zich tegen de tradities en attitudes die vele immigran-

ten meebrachten uit verstarde klassegebonden samenlevingen en die voor

hen niet zelden levenslange armoede, onwetendheid en afhankelijkheid be-

tekenden. De zich ontplooiende cultuur van de Nieuwe Wereld bood de

mogelijkheid tot vrijheid en geaccepteerd worden in plaats van onderdruk-

king en discriminatie.
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De Amerikaanse social workinstellingen speelden op het gebied van intro-

ductie in en aanpassing aan de Amerikaanse cultuur een belangrijke rol. Zij

hebben generaties van immigranten in contact gebracht met essentiële as-

pecten van dit nieuwe leven en met nieuwe kwaliteiten in menselijke ver-

houdingen. Het begrip ‘aanpassen’ krijgt in deze context meer de betekenis

van zich constructief invoegen en heeft geenszins de connotatie van passief

gelijkschakelen met de omgeving.

Een ander aspect dat een rol speelt is dat de publieke opinie in de VS zich

nooit heeft uitgesproken voor een krachtige regering en regeringsinstellin-

gen als instrumenten van een democratische samenleving. Veel van de in-

woners met herinneringen aan landen met vrijheidsbeperkingen kozen voor

een regering op afstand, een ‘minimum government’. Zij hadden (en hebben)

veelal meer vertrouwen in zelfhulp, in wederzijdse hulp tussen buren, in de

free-enterprise die op economisch gebied zo effectief bleek. Tot aan de jaren

dertig met zijn ‘great depression’ en enorme werkloosheid werden deze

opvattingen gedeeld door de meerderheid van de social workers. In de pe-

riode van zijn ontstaan zocht het casework democratie (ook en juist) in de

relatie, en het heeft democratie in relaties daarmee – ook op langere termijn –

tot een wezenskenmerk gemaakt. De werkers van toen richtten hun belang-

stelling vooral op particuliere instellingen en op de wetenschappelijke ont-

wikkeling van meer effectieve methoden en processen.

Overeenkomsten en verschillen tussen de Amerikaanse en Nederlandse
cultuur

De vraag is nu of methoden die in dit cultuurpatroon, in deze context, zijn

ontwikkeld, overgeplant konden worden naar de Nederlandse samenleving,

naar het Nederlandse maatschappelijk werk. Op welke gebieden verschillen

de Verenigde Staten en Nederland en op welke gebieden zijn er overeen-

komsten?

De modellen voor vergelijking van nationale culturen die Hofstede (1995)

ontwikkelde, kunnen helpen greep te krijgen op deze vraag.

Hofstede maakt onderscheid tussen wat hij noemt cultuur één en cultuur

twee. Met cultuur één sluit hij aan bij wat in de meeste westerse talen onder

cultuur wordt verstaan, namelijk ‘beschaving’, en met name de vruchten van

een dergelijke beschaving, zoals onderwijs, kunsten en literatuur. Cultuur

twee omvat niet alleen activiteiten die geacht worden de geestelijke bescha-

ving te bevorderen, maar ook de vormgeving aan gewone en alledaagse

zaken zoals groeten, eten, het al dan niet tonen van gevoelens, het bewaren

van een zekere fysieke afstand tot anderen, manieren om de liefde te bedrij-

ven en het lichaam te verzorgen. Politici en journalisten verwarren nogal

eens cultuur twee met cultuur één, zonder het zich bewust te zijn. Aanpas-

singsproblemen van immigranten in hun gastland worden dan in één adem

genoemd met (en soms oplosbaar geacht door) bijvoorbeeld volksdansgroe-

pen. Maar cultuur twee heeft te maken met meer fundamenteel menselijke

processen dan cultuur één. Cultuur twee is altijd een collectief verschijnsel,
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in meerdere of mindere mate gedeeld door mensen die leven of leefden in

dezelfde sociale omgeving: de plaats waar deze cultuur werd verworven. Het

is de collectieve mentale programmering die de leden van een groep of

categorie mensen onderscheidt van die van andere (1995:15 e.v.).

Dimensies van nationale culturen volgens Hofstede

Voortbouwend op een door twee Amerikanen, de socioloog Alex Inkeles en

de psycholoog Daniel Levinson (1954, 1969), gepubliceerd overzicht van En-

gelstalige literatuur over ‘nationale culturen’, startte Hofstede een onder-

zoek naar dimensies van nationale culturen. Hij verzamelde een grote hoe-

veelheid onderzoeksmateriaal door scores van 116.000 medewerkers van IBM

in meer dan vijftig verschillende landen te vergelijken. Op basis daarvan

onderscheidde hij vier dimensies van nationale culturen:

1 maatschappelijke ongelijkheid, waaronder de houding ten opzichte van

gezag;

2 de verhouding tussen individu en groep;

3 de gewenste rolverdeling tussen mannen en vrouwen: de maatschappelijke

gevolgen van het geboren worden als jongen of als meisje;

4 de manier van omgaan met onzekerheid, waaronder de wenselijkheid van

het beheersen van agressie en het uiten van emoties.

Hofstede noemt deze dimensies ‘machtafstand’ (van klein naar groot), ‘col-

lectivisme’ tegenover ‘individualisme’, ‘femininiteit’ tegenover ‘masculini-

teit’, en ‘onzekerheidsvermijding’ (van sterk naar zwak). Voor machtafstand

maakt hij een lijst van landen met een grote machtafstand aflopend naar een

kleinere machtafstand. Van de 53 landen komen de VS op de 38e plaats en

Nederland op de 40e. Op deze dimensie komen Nederland en de VS dus

vrijwel overeen.

Voor de dimensie collectivisme-individualisme begint de lijst met landen

met de hoogste score op individualisme. De VS staan hier op de eerste plaats

en Nederland (na Australië en Groot-Brittannië) samen met Canada op een

gedeelte vierde en vijfde plaats. Nieuw-Zeeland, Nederland, Canada, Au-

stralië, Groot-Brittannië en de VS vormen een groep landen met een relatief

kleine machtafstand en sterk individualisme. In verband met de dimensie

collectivisme-individualisme zegt Hofstede: ‘Verschillen in individualisme

en collectivisme zijn misschien wel de grootste bron van culturele misver-

standen in onze wereld’ (104). De derde dimensie waar het verschil tussen de

VS en Nederland niet groot is, is onzekerheidsvermijding. Nederland scoort

van de 53 landen op de 35e en de VS op de 43e plaats.

Op de dimensie masculiniteit-femininiteit doet zich wel een groot verschil

voor tussen de VS en Nederland. Dat is een reden om meer gedetailleerd op

deze dimensie in te gaan.
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Verschillen tussen feminiene en masculiene samenlevingen

Voor de dimensie masculiniteit-femininiteit geeft Hofstede de volgende de-

finities:

‘Een samenleving is masculien als sociale sekserollen duidelijk gescheiden

zijn: mannen worden geacht assertief en hard te zijn en gericht op materieel

succes; vrouwen horen bescheiden en teder te zijn en vooral gericht op de

kwaliteit van het bestaan.

Een samenleving is feminien als sociale sekserollen elkaar overlappen;

zowel mannen als vrouwen worden geacht bescheiden en teder te zijn en

gericht op de kwaliteit van het bestaan’ (108).

Hofstede heeft op zijn keuze voor deze termen kritiek gekregen, zowel op

de koppeling van waarden en sekserollen als op de benoeming van de zachte

rol als feminien en de harde als masculien. Hij verdedigt zijn keuze voor

deze termen door te stellen dat deze rolverdeling in vrijwel alle samenle-

vingen is terug te vinden; het gaat er om hoe het is, en niet om hoe wie dan

ook vindt dat het zou moeten zijn.

Boven aan de masculiniteitindex staat Japan, de VS staan op de 15e plaats

en Nederland op 51e, gevolgd door Noorwegen en Zweden. Op deze dimensie

ziet Hofstede dus een aanzienlijk verschil tussen de Verenigde Staten en

Nederland. Hij geeft in een tabel 1 de belangrijkste verschillen weer tussen

feminiene en masculiene samenlevingen op het gebied van algemene nor-

men, gezin, school en werk. Dat zijn dus gebieden die voor het maatschap-

pelijk werk heel relevant zijn.

In tabel 2 geeft Hofstede voorbeelden van het verschil tussen feminiene en

masculiene samenlevingen op het gebied van politiek en ideeën. Enkele ervan

die relevant zijn voor het maatschappelijk werk worden hier weergegeven.

Enigszins verwarrend is dat uit dit onderzoek blijkt dat Nederland en de VS

op een aantal wezenlijke dimensies sterke overeenkomsten vertonen, maar

dat zich een duidelijk verschil voordoet op de dimensie die de zorg voor

achterblijvers betreft. Zouden de mensen die in de jaren vijftig zeiden dat

het ‘typisch Amerikaanse karakter’ van het social casework hier niet paste,

dan toch gelijk hebben?

Deze vraag vormde voor mij de aanleiding om Hofstede te vragen naar zijn

mening over mogelijke cultuurbarrières tussen Nederland en de VS bij het

introduceren van de Social Casework Modellen in Nederland. Het volgende

legde ik hem voor:

‘Het door u gesignaleerde verschil op de schaal masculiniteit-femininiteit

tussen de VS en Nederland bracht mij in eerste aanleg op het idee dat de

mensen die in de jaren vijftig kritiek hadden op het typisch Amerikaanse

karakter van het social casework, het niet helemaal bij het verkeerde eind

hadden. Ik kwam daarop omdat die kritiek onderbouwd kon worden met

uitkomsten van uw onderzoek. Echter, bij nadere beschouwing van aspecten

van het social casework, waarvan de grondgedachte is zorg te hebben voor de

achterblijvers in de samenleving, kwam ik tot de conclusie dat het social
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casework als werksoort en als methode niet gerangschikt kan worden onder de

noemer masculiniteit maar veeleer thuishoort onder de noemer femininiteit’.

Hofstede reageerde met instemming op de getrokken conclusie inzake de

verschillen in cultuur tussen de VS en Nederland en de consequenties ervan

voor modellen van social casework. ‘Natuurlijk’, schrijft hij ‘is er in de VS

Tabel 1 Belangrijkste verschillen tussen feminiene en masculiene samenlevingen op het

vlak van algemene normen, gezin, school en werk (125).

Feminien

Dominante waarden in de samenleving zijn de zorg

voor anderen en voor de omgeving

Mensen en persoonlijke verhoudingen zijn belangrijk

Iedereen wordt geacht bescheiden te zijn

Zowel mannen als vrouwen mogen zacht zijn en

aandacht hebben voor intermenselijke verhoudingen

In het gezin houden vader en moeder zich bezig met

zowel feiten als gevoelens

Jongens en meisjes mogen huilen, maar geen van

beiden mogen ze vechten

Sympathie voor de zwakke en voor de verliezer

De gemiddelde leerling is de norm

Slechte studieprestaties zijn geen ramp

Vriendelijke docenten worden het meest gewaar-

deerd

Werken om te leven

Nadruk op gelijkheid, solidariteit en levenskwaliteit

Conflicten worden opgelost door compromissen en

onderhandelingen

Masculien

Dominante waarden in de samenleving zijn materieel

succes en vooruitgang

Geld en dingen zijn belangrijk

Mannen worden geacht assertief, ambitieus en hard

te zijn

Vrouwen worden geacht zacht te zijn en voor inter-

menselijke verhoudingen te zorgen

In het gezin houdt vader zich bezig met feiten en

moeder met gevoelens

Meisjes huilen, jongens niet; jongens moeten terug-

slaan als ze worden aangevallen, meisjes mogen niet

vechten

Sympathie voor de sterke en voor de winnaar

De beste leerling is de norm

Slechte studieprestaties zijn een ramp

Briljante docenten worden het meest gewaardeerd

Leven om te werken

Nadruk op loon naar werken, wedijver tussen colle-

ga’s, en op prestatie

Conflicten worden opgelost door ze uit te vechten
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ook een tegencultuur, vooral bij mensen die sociaal werk als beroep/roeping

kiezen. Die tegencultuur zou je feminien kunnen noemen, maar hij opereert

wel binnen maatschappelijke structuren die op masculiniteit gebaseerd zijn.

Dat komt vooral tot uiting in het feit dat in de VS de overheid niet geacht

wordt op te komen voor de zwakken in de samenleving. Hierdoor vallen veel

mensen uit de boot, zoals een wat langer verblijf in de VS overduidelijk

maakt aan iedereen die verder kijkt dan zijn eigen bevoorrechte kringetje.

We kunnen natuurlijk van hen leren, als we maar weten dat we hun model-

len naar een andere samenleving moeten vertalen waarbij sommige stukken

wel en andere niet bruikbaar zijn’.2

De conclusie mag zijn dat de vormen van social casework die onder invloed

van de feminiene culturele aspecten in de Amerikaanse samenleving zijn

ontstaan en ontwikkeld, voor het Nederlandse maatschappelijk werk in de

jaren vijftig van de 20e eeuw een bruikbare en welkome aanvulling boden op

wat in Nederland op methodisch gebied voorhanden was en dat culturele

barrières hiervoor geen belemmering vormden. Hierbij speelt een rol dat

belangrijke culturele dimensies (zoals machtsafstand, verhouding individu –

collectiviteit en onzekerheidsvermijding) in de VS en Nederland een grote

mate van overeenstemming vertonen. Tevens is van belang dat het metho-

disch instrumentarium in de VS ontwikkeld is door mensen die én emotio-

neel én intellectueel wezenlijk betrokken waren op mensen die de aanslui-

ting bij de samenleving misten of verloren hadden, en die bij die ontwikke-

ling gebruik maakten van wetenschappelijke principes. Dat neemt niet weg

dat vertaling naar een andere samenleving zorgvuldig dient plaats te vinden.

Kritiekloos overnemen of overplanten is uit den boze.

Tabel 2 Voorbeelden van het verschil tussen feminiene en masculiene samenlevingen op

het vlak van politiek en ideeën (135).

Feminien

Ideaal van een welvaartsmaatschappij

De behoeftigen moeten worden geholpen

Tolerante samenleving

Hou het klein; zachtjes aan, dan breekt het lijntje

niet

Behoud van het milieu verdient de hoogste prioriteit

De regering besteedt een relatief groot bedrag aan

ontwikkelingssamenwerking

Masculien

Ideaal van een prestatiemaatschappij

De sterken moeten hun kans krijgen

Repressieve samenleving

Groot is mooi en veel is lekker; hoe sneller hoe beter

Behoud van economische groei verdient de hoogste

prioriteit

De regering besteedt een relatief klein bedrag aan

ontwikkelingssamenwerking

BSL - ACA_BK_1KZM - 1812_9789031352906 167

6 Kritiek op het social casework in Nederland en de VS in de jaren vijftig en zestig 159



Kritiek als zou social casework primair de middleclass bedienen

Kritiek die niet alleen in Nederland maar ook in de VS werd gehoord, was dat

het social casework zich ontwikkelde als een methode voor middle class-

cliënten.

Weg uit het armenhuis?

Maatschappelijk werk kwam oorspronkelijk ‘uit het armenhuis’: vooral daar

waren de mensen te vinden die de verbinding met de samenleving verloren

hadden en die als mens en als burger niet (meer) tot hun recht kwamen.

Daarom is het een ernstige kritiek als gesteld wordt dat het casework focust

op het individu met intrapsychische problemen en daarmee de verbinding

met lagere sociaaleconomische groeperingen in de samenleving uit het oog

verliest. Ter illustratie enige geluiden van critici uit de VS en uit Nederland.

– Briar en Miller (1971:15) zeggen in verband met de link die het casework

legde naar de freudiaanse psychologie dat de mensen voor wie het maat-

schappelijk werk bedoeld is mede in verband met hun wankele sociaal-

economische positie helemaal niet geı̈nteresseerd zijn in hun verleden. Zij

maken zich zorgen over het heden, vaak over heel primaire levensbehoef-

ten.

– Specht en Courtney verwijten in hun boek Unfaithful Angels. How Social

Work has abandoned its mission (1994) het social work dat het zijn heil is gaan

zoeken in populaire psychotherapieën en dat maatschappelijk werkers in

groten getale kozen voor private practice, die alleen voor mensen met een

redelijke welstand bereikbaar was. Hiermee werd de bevolkingsgroep, die

van oudsher de belangrijkste cliëntgroep van het social work uitmaakte in

de steek gelaten. Hoofdstuk vijf van het boek draagt de veelzeggende titel

‘The Movement of Social Work Practice into Private Practice (and away from

the poor’). Het venijn zit in de staart.

– In het Handboek Maatschappelijk Werk (1995:19) stelt Behrend dat ‘het social

casework typisch een methodiek is die afgestemd is op de middle class,

waarvan het kenmerk is dat cliënten beschikken over een zekere intelli-

gentie, verbale begaafdheid en de bereidheid om zich in het hulpverle-

ningsproces te begeven’.

Er is reden genoeg om bij deze kritische geluiden stil te staan omdat cliënten

van het maatschappelijk werk van oudsher merendeels uit het armenhuis

c.q. de sociaal lagere klassen afkomstig zijn en een van de werkprincipes van

het social casework is: starten waar de cliënt is (verstandelijk, emotioneel,

situationeel). Indien dit laatste met het merendeel van de cliënten niet zou

gebeuren, dan zou met het social casework een ondoelmatig instrument zijn

geı̈mporteerd en gepromoot.

De vraag ‘In hoeverre is het social casework een methodiek die primair de

middle class bedient?’ is de rode draad voor deze paragraaf. Om tot een

beargumenteerd standpunt te komen, zijn uit het werk van uiteenlopende
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social workauteurs één of meer fragmenten geselecteerd die kunnen bijdra-

gen aan een antwoord op de gestelde vraag.

Caseworkauteurs over lower- dan wel middle class-doelgroep

Als eerste een fragment van Charlotte Towle. Zij schreef in 1945 Common

Human Needs op verzoek van Jane Hoey, hoofd van het U.S. Bureau of Public

Assistance voor werkers bij ‘public agencies’, te vergelijken met onze bij-

standswerkers. Towle zag een duidelijk verband tussen ontoereikende so-

ciale hulpbronnen en het functioneren van het individu. Uit het volgende

fragment blijkt dat Towle zich verdiept in wat het betekent voor mensen om

bijstand te moeten vragen (14): ‘Voor het merendeel der mensen betekenen de

diensten waarvoor men hulp inroept van openbare sociale instellingen, het

failliet van iemands verwachtingen van zichzelf en van de verwachtingen die

de maatschappij van hem heeft. Als gevolg daarvan wordt de ‘‘gift’’ dan ook

met heel wat meer vernedering, angst voor de sociale consequenties die zij

kan hebben, met meer ressentiment en tegenzin aanvaard dan gewoonlijk

bij andere, b.v. geneeskundige hulp optreedt. Zij die ondersteuning komen

aanvragen of reeds krijgen, hebben gewoonlijk dan ook een sterk gevoel van

vernedering en verplichting, dat gemakkelijk demoraliserend kan werken’.

Towle beperkt zich duidelijk niet tot middleclass cliënten.

Het volgende fragment komt uit het boek van Gordon Hamilton (1952:105

e.v.) : ‘De caseworksituatie is die van een mens die in botsing is gekomen met

omgevingsfactoren, of lijdt onder een tekort, dat moet worden aangevuld uit

de hulpbronnen van de gemeenschap. ... De caseworkbehandeling richt zich

niet zozeer op innerlijke psychische conflicten als wel op het herstel van het

evenwicht tussen de mens en zijn omgeving, waarbij, door aandacht te

schenken aan de minder onevenwichtige kanten van cliënts persoonlijkheid,

deze kan worden geholpen bij het zich beter aanpassen aan zijn omgeving en

het vervullen van een rol in de samenleving’.

Ook de benadering van Hamilton is niet alleen op middle class-cliënten

gericht.

Het Casework Notebook (1958) van Alice Overton en Katherine Tinker, dat het

St. Paul’s Project beschrijft, kan als geheel een bijdrage leveren aan het

beantwoorden van de vraag of casework gericht is op de middle class. De

benadering van dit project is een geslaagd voorbeeld van maatschappelijk

werkhulpverlening aan multiprobleemgezinnen uit de lagere sociale klas-

sen.

Vervolgens een citaat uit het in 1973 vertaalde boek van Florence Hollis. Zij

stelt (1973:312) expliciet aan de orde in hoeverre psychosociaal casework aan

bepaalde sociaaleconomische lagen gebonden is. Haar antwoord is ondub-

belzinnig: ‘In de jaren dertig trachtten we aan te tonen dat tussenmenselijke

en sociale problemen niet het monopolie waren van de armen en laagstbe-

taalden, maar dat zij bij mensen van alle rangen en standen voorkwamen en
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dat al deze groepen van caseworkhulpverlening gebruik konden maken.

Tegen de jaren zestig was deze opvatting zo ingeburgerd dat er moord en

brand werd geroepen omdat casework in feite een therapie voor de midden-

groepen was geworden. Sommigen drongen er op aan dat het zich weer

moest aanpassen aan het werk met de armen. Anderen waren van mening dat

het de armen niets te bieden had. In feite heeft casework de armen steeds ten

dienste gestaan. Via medische en psychiatrische poliklinieken, instellingen

voor uithuisplaatsing van kinderen en jeugdopvangcentra hebben slechts

weinigen van de beter gesitueerden een caseworkbehandeling ontvangen.

Zelfs bij medisch opvoedkundige bureaus en bureaus voor levens- en ge-

zinsmoeilijkheden kwamen vele cliënten – en in sommige bureaus zelfs het

merendeel – uit de lagere inkomensgroepen.’

De geciteerde tekst van Hollis laat er geen twijfel over bestaan dat social

casework óók gericht is op lagere sociaaleconomische klassen. Toch krijgt de

caseworkschool waarvan zij de exponent is, het psychodynamisch social

casework, in dit opzicht de meeste kritiek te verduren. Deze school zou

vooral gericht zijn op het verwerven van inzicht, appelleren aan cognitieve

vaardigheden en introspectie, kortom: hoedanigheden die meer kenmerkend

zijn voor de middenklassen dan voor de onderklasse.

Helen H. Perlman zegt in een samenvatting van haar problem-solvingmodel

(1975:120): ‘De mensen die economisch gezien en voor wat betreft het on-

derwijs ten achter gesteld zijn, die moeilijk te bereiken zijn, de mensen die

niet geneigd zijn tot zelfbespiegeling en zij die al lang en chronisch in

armoede leven, vatbaar en bevangen door crises – voor hen is een doel dat

dichtbij, bereikbaar en gemakkelijk voorstelbaar is, het enige haalbare’.

Methoden die gericht zijn op vergroten van inzicht in de eigen persoon en de

omgeving werken niet voordat aan de basisbehoeften (à la Maslow) is voor-

zien’.

De volgende bouwsteen voor een antwoord op de vraag in hoeverre social

casework als methodiek is afgestemd op de middle class komt uit Behavioral

Science for Social Workers (1967b) onder redactie van Edwin Thomas. Het boek is

geschreven in een periode waarin de diagnostic school aanzien verliest en

behavioral science het terrein gaat terugwinnen dat zij rond 1920 aan de

psychoanalyse verloor. Veel van de casuı̈stiek die in het boek van Thomas

wordt besproken heeft betrekking op cliënten uit lagere sociaaleconomische

klassen.

Er is bijvoorbeeld een artikel over misdragingen en slechte prestaties van

leerlingen in een public school; andere artikelen hebben betrekking op pro-

blemen van verstandelijk en lichamelijk gehandicapten en op armoede in

eenoudergezinnen.

Mayer en Timms (1970) rapporteren over de ervaringen die working-class-

clients hadden bij een grote Londense instelling. Ze spraken met cliënten die

ontevreden en cliënten die tevreden waren over de hulpverlening en maak-
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ten onderscheid tussen cliënten die hulp zochten voor interpersoonlijke en

cliënten die hulp zochten voor materiële problemen.

De benadering van de werkers was ofwel ‘inzichtgevend’ of ‘ondersteu-

nend, directief’. Opvallend was dat de ‘ondersteunende, directieve benade-

ring’ het beste aansloot bij wat cliënten verwachtten. De inzichtgevende,

non-directieve benadering sloot bij deze cliënten niet aan. Zij raakten er

door in de war en verloren het vertrouwen in de maatschappelijk werkers.

Uit de beschrijving van Mayer en Timms valt op te maken dat de op

inzicht gerichte aanpak bij de working-class cliënten niet werkte en de on-

dersteunende directieve aanpak wel. Zij rangschikken beide methoden on-

der casework.

Reid (1982) merkt in het verlengde hiervan op dat methoden die gericht zijn

op inzicht in de eigen persoon, in anderen en de situatie waarschijnlijk meer

resultaat hebben (105) bij ‘cliënten die in staat zijn goed gebruik te maken

van verbale en reflectieve processen en die een voorkeur hebben voor deze

wijze van probleemoplossing. Hoewel dergelijke cliënten in alle lagen van de

samenleving te vinden zijn, zal men ze vaker in de middelste dan in de

onderste lagen aantreffen. Er zijn vele aanwijzingen (Goldstein, 1973) dat

cliënten uit de laagste inkomensgroepen beter gebruik kunnen maken van

en ook een voorkeur hebben voor een andere vorm van hulpverlening: een

behandelingswijze die meer gestructureerd is, meer houvast biedt en meer

nadruk legt op het handelen. Deze oriëntatie is niet alleen het gevolg van een

geringere opleiding en een beperktere kennis maar ook, zoals Goldstein op-

merkt, van de ‘harde’ werkelijkheid van het milieu waarin de lagere inko-

mensgroepen leven. Met andere woorden: de problemen die mensen met de

laagste inkomens het meeste kwellen, weerspiegelen vaak gebrek aan mate-

riële hulpbronnen en vereisen dat zijzelf of anderen maatregelen nemen om

die voor hen te verwerven. Zoals al eerder werd opgemerkt, is een aanzienlijk

deel van de inspanningen van de maatschappelijk werkpraktijk gericht op

cliënten uit de laagste inkomensgroepen. Waarschijnlijk kan men zeggen

dat deze cliënten in vergelijking met cliënten uit de middenklasse, een

grotere uitdaging vormen voor het beroep en de hulp van het beroep meer

nodig hebben. Onze gerichtheid op het handelend optreden van werker en

cliënt is grotendeels het gevolg van het feit dat wij een praktijksysteem

wilden ontwikkelen dat is aangepast aan de behoeften en oriëntatie van

cliënten uit de laagste inkomensgroepen. Hoewel het nut kan hebben om

binnen het kader van de taakgerichte benadering gebruik te maken van

reflectieve methoden om cliënten te helpen overtuigingen over hun zelf en

hun situatie te onderzoeken, staan deze methoden in ons model niet centraal

en zijn zij, als zij worden gebruikt, altijd een onderdeel van een bredere, op

het handelen gerichte strategie’.

Reid maakt duidelijk dat het taakgerichte casework mede ontworpen is

met de bedoeling aansluiting te vinden bij cliënten uit lagere sociaalecono-

mische milieus.
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Een genuanceerd antwoord

De vraag: ‘In hoeverre is het social casework een methodiek die primair de

middle class bedient?’ is op basis van de hierboven aangehaalde literatuur

niet met een eenvoudig ja of nee te beantwoorden. Een eerste conclusie kan

zijn dat de vraagstelling niet klopt, omdat er de suggestie van uitgaat dat er

sprake is van één methode: ‘het social casework’ en die ene methode is er

nooit geweest, zoals al in het vorige hoofdstuk is gesteld. Men heeft welis-

waar jarenlang gezocht naar een allesomvattende methodiek vanwaaruit het

social work als een eenheid zou kunnen opereren, maar die opzet is nooit

geslaagd.

De kritiek die stelt dat social casework primair is afgestemd op de middle

class verdient daarom een genuanceerde reactie. Social casework kan goed

aansluiten bij problemen van middle-classcliënten, maar is niet speciaal

afgestemd op de kenmerken van leden van die klasse, al geldt dat wel in

zekere mate voor het casework van de diagnostic school. In oorsprong is het

maatschappelijk werk gericht op de laagste inkomensklassen, de onderlaag,

en als de vraag is of die bediend kunnen worden door het casework is het

antwoord een veelvoudig ja (veelvoudig, want uit de mond van tal van au-

teurs). Het jawoord kan genuanceerd worden met de volgende twee stellin-

gen:

– er zijn social caseworkmethoden die onvoldoende of nauwelijks aansluiten

bij lower-classcliënten;

– er zijn social caseworkmethoden die wel of juist beter aansluiten bij lower-

classcliënten.

Social casework, Marie Kamphuis werd niet moe daarop te wijzen, heeft

betrekking op hulpverleningsmethoden die in de loop van tientallen jaren

zijn ontwikkeld en steeds in ontwikkeling blijven. Het is voortgekomen uit

de armenzorg en het heeft de verbinding met armen en mensen uit achter-

standssituaties nooit losgelaten. Hulp- en dienstverlening aan mensen uit de

periferie van de samenleving is een wezenlijke opdracht voor het maat-

schappelijk werk en het is een moeilijke, al was het maar omdat het meren-

deel van de maatschappelijk werkers zelf uit de middenklassen komt. De

kloof tussen hun eigen opvattingen en leefgewoonten en die van de cliënten

speelt in veel praktijksituaties een rol.

Antwoord op onderzoeksvraag C

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met het beantwoorden van onderzoeksvraag

C: In hoeverre paste het social casework dat de Amerikagangers vanaf 1947 in

Nederland introduceerden in de praktijk van het Nederlandse maatschap-

pelijk werk?

De ontwikkeling van social caseworkmodellen kon in onderwijs- en prak-

tijkinstellingen in de VS op veel groter schaal plaatsvinden dan in Nederland
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mogelijk was, alleen al gelet op het aantal inwoners in 1940. In de VS waren

dat er 132 miljoen en in Nederland: rond de negen miljoen.

Wat in de VS ontwikkeld werd sluit in grote lijnen aan bij de in hoofdstuk

4 beschreven methodisch-ethische handreikingen voor armenzorgers van

Muller-Lulofs en Adriani, die hier in de jaren veertig nogal in het vergeet-

boek waren geraakt, en die ook fragmentarischer waren dan de in de VS

ontwikkelde caseworkmodellen. Maar overeenkomsten waren er zeker. Een

basale overeenkomst is dat het maatschappelijk werk zowel in de VS als in

Nederland ‘uit het armenhuis’ kwam, en daar – zoals uit bovenstaande

paragrafen blijkt – niet gebleven is maar er zeker ook niet is weggegaan.

Andere overeenkomsten zaten bijvoorbeeld in de individualisering van de

hulpverlening, het beginnen waar de cliënt is, aandacht voor de wisselwer-

king met de omgeving die zowel deel van het probleem als deel van de

oplossing kan zijn; het betrekken van cliënten bij de aanpak en de te maken

keuzen, de relatie maatschappelijk werker-cliënt benutten als een belangrijk

werkinstrument. Aan beide zijden van de oceaan worden hulpverlenings-

vragen zowel methodisch als ethisch doordacht, en wordt continue ontwik-

keling van de (beroeps)persoon van de maatschappelijk werker van cruciaal

belang geacht, evenals het kritisch volgen van ontwikkelingen in de maat-

schappelijke context die problemen bij cliënten schept of in stand houdt.

Kamphuis herkende in het Amerikaanse casework elementen die haar be-

kend waren uit het werk van Muller-Lulofs en Adriani; ze kon gemakkelijk

de aansluiting maken. Wel nieuw was het gebruikmaken van psychoanaly-

tische theorieën in de caseworkpraktijk van de VS. In Nederland werd dat,

zeker door de pioniers, gezien als een belangrijke vernieuwing, maar de

gebruiksmogelijkheden in de praktijk bleken beperkt.

De vergelijking van de Amerikaanse en Nederlandse cultuur op basis van

de analyses van Hofstede geven aan dat beide culturen op drie van de vier

aspecten overeenkomsten vertonen. Op het vierde aspect, het onderscheid

tussen femininiteit en masculiniteit, valt een duidelijk verschil te constate-

ren. De Nederlandse samenleving vertoont aanzienlijk meer feminiene as-

pecten dan de Amerikaanse. Aannemelijk is dat de ontwikkeling van me-

thoden van social casework in de VS vooral door de in die samenleving ook

aanwezige feminiene krachten is gestimuleerd, zij het binnen een samen-

leving die in haar geheel als masculien kan worden beschouwd.

De conclusie is dat de culturele bases van de VS en Nederland ondanks

verschillen toch zodanig overeenkomen dat ook op deze gronden de in de VS

ontwikkelde methoden van social casework in voldoende mate aansluiting

kunnen vinden bij het Nederlandse maatschappelijk werk. Vanzelfsprekend

is in meerdere opzichten een vertaling nodig, sommige aspecten zullen meer

aansluiten dan andere. Natuurlijk zijn er variaties in accenten en ook zullen

concepten hier een andere invulling krijgen dan daar. Het laatste geldt

bijvoorbeeld een begrip als ‘de wisselwerking tussen cliënt en omgeving’: de

omgeving daar verschilt van die van hier, maar dat neemt niet weg dat de

wisselwerking cliënt-omgeving een cruciaal aandachtspunt is in het maat-

schappelijk werk. Een belangrijk axioma van het casework luidt: beginnen
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waar de cliënt is, uitgaan van de bestaande situatie die goed in beeld ge-

bracht is. Dat mag ook voor grotere verbanden gelden.

Noten

1 Ten Berge, I.J. (1998). Besluitvorming in de Kinderbescherming. Delft: Eburon.

2 Citaat uit ongepubliceerde correspondentie met G. Hofstede, d.d. 14 april 2002.
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j7 Caseworkontwikkelingen aan de hand
van het werk van belangrijke auteurs
1955-1977

Inleiding

Ontwikkelingen in het casework in de VS en in Nederland van 1955 tot 1977

kunnen zichtbaar gemaakt worden aan de hand van publicaties van belang-

rijke auteurs. In dit hoofdstuk wordt het werk van een aantal van hen be-

sproken. Een groot deel ervan wordt besteed aan de caseworkauteurs Perl-

man en Hollis, die niet alleen in de VS maar ook in Nederland veel gewicht in

de schaal legden. Maatschappelijk werkers die hier in de tweede helft van de

20ste eeuw werden opgeleid, kregen strijk en zet met hun boeken te maken.

Perlman en Hollis worden vaak in één adem genoemd, maar er zijn belang-

rijke verschillen. Hollis wordt beschouwd als the grand old lady van de dia-

gnostic school, Perlman als verbindingsfiguur tussen de diagnostic en de

functional school. Het boek van Perlman krijgt eerst aandacht, in de eerste

plaats vanwege de chronologie, maar ook omdat het in Nederland het meest

bekend werd en hier wel veertig jaar courant bleef. Het wordt ook bekeken

door de bril van het vergelijkingsschema, wat niet gebeurt met het boek van

Hollis omdat de diagnostic school al op hoofdlijnen in kaart gebracht is in

hoofdstuk 3.

De overige auteurs die in dit hoofdstuk de revue passeren, zijn gekozen

omdat zij gezaghebbend en invloedrijk waren en omdat zij een belangrijk

facet of belangrijke facetten van het casework verder uitwerkten. De Ameri-

kaanse auteurs Overton en Tinker, en hun Nederlandse vertaalster/bewerk-

ster Kamphuis belichtten hoe casework outreachend vorm kan krijgen en

hoe een gezin als gezin benaderd kan worden in plaats van als een verza-

meling individuen. De Amerikaan Biestek schreef een inmiddels klassiek

geworden boek over de (waardenaspecten van de) caseworkrelatie, terwijl de

Nederlandse auteur Jens begin jaren zestig een baanbrekend werk publi-

ceerde over de beroepsethiek. De auteurs Mayer en Timms ten slotte gingen

nu eens bij de cliënt te rade om van diens ervaringen te leren.

Aan het eind van het hoofdstuk wordt een antwoord geformuleerd op de

onderzoeksvragen A.3 en B.2: Welke bijdragen zijn geleverd aan methoden

van social casework in de VS en Nederland in de periode 1947-1977?
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Helen Harris Perlman: problem-solving casework

Helen Harris Perlman studeerde aan de Columbia Universiteit (Dore, 1999)

maar ging naderhand werken aan de School of Social Service Administration

van de Universiteit van Chicago, samen met haar collega en vriendin Char-

lotte Towle. Zij neemt volgens eigen zeggen (1974:14) een positie in tussen de

diagnostic en de functional school. Ze voelt zich verbonden met de diagno-

stic school, maar zij noemt het bestaan van de functional school voor haar-

zelf een gelukkige omstandigheid. De opvattingen van Rank over de men-

selijke wil spraken haar zeer aan. Hiermee verschoof haar aandachtsveld van

een sterke gerichtheid op het verleden naar een oriëntatie op het heden en op

de toekomst. Via Perlman kregen opvattingen uit de functional school be-

kendheid in Nederland, maar zij valt niet bij deze school in te delen. Haar

werk wordt gekarakteriseerd als het problem-solving casework.

Social Casework. De methodiek van het individueel maatschappelijk
werk, 1959

Perlmans hoofdwerk Social Casework, a problem-solving process, verschijnt in

1957, ongeveer tien jaar nadat de Amerikagangers de VS bezochten. De ver-

taling, die in 1959 verscheen, werd een van de klassiekers – misschien wel de

klassieker – van het Nederlandse maatschappelijk werk. Van 1959 tot 1974

kwamen zeven drukken uit, van de zevende druk nog eens elf oplagen,

waarvan de laatste in 2000. Het boek werd in al die jaren niet herzien; wel

geeft Perlman concretiseringen van haar problem-solvingmodel in de verza-

melbundel Theorieën over social casework van Roberts en Nee (1975) en in haar

boek Looking back to see ahead (1989). In het voorwoord van haar ‘klassieker’

zegt Perlman dat haar doel is constante elementen in de caseworkpraktijk in

een logische structuur te plaatsen; zowel uitvoerend werkers als werkbege-

leiders en docenten zouden daar behoefte aan hebben. De uitvoerend werker

staat dagelijks voor de opgave om te bepalen welke stappen hij moet nemen,

in welke volgorde, in welke richting en met welke middelen. Hij bindt zich

aan een behandelingsplan dat vraagt om een soepele en toch zorgvuldige

hantering. In zijn aanpak moet hij zowel de belangen van zijn cliënt als die

van de gemeenschap behartigen en dat brengt lastige afwegingen mee. Hel-

dere structurering is daarom noodzaak, al wordt daar tegenin gebracht dat

het de spontaniteit belemmert. Daarmee is Perlman het niet eens: techniek

en kunst, techniek en spontaniteit, sluiten elkaar niet uit.

Perlman zegt zich in haar boek tot de beginfase van het hulpverlenings-

proces te beperken, omdat het boek anders te omvangrijk zou worden en ze

in dit bestek toch het wezen van het caseworkproces kan karakteriseren.

Hieronder volgt een typering van de inhoud van het boek met enig com-

mentaar en enkele aanvullingen uit genoemde latere publicaties.
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De vier P’s: persoon, probleem, plaats, proces

Perlman hangt haar model grotendeels op aan wat wordt aangeduid als ‘de

vier P’s’.

Persoon

Perlman beschrijft de persoon aan de hand van de begrippen ego, id en

superego. Zij baseert zich daarbij niet alleen op de klassieke psychoanalyse

maar vooral ook op de ideeën van Anna Freud over het ego. Perlman ziet het

ego als het probleemoplossende ‘apparaat’ van de persoonlijkheid (34), dat

door caseworkhulp verder ontwikkeld kan worden. Niet alleen verleden en

heden bepalen de mens, maar ook zijn toekomstverwachtingen (39). In dit

opzicht baseert Perlman zich op de psychologie van Rank. In verband met de

persoon hecht Perlman ook aan het rolconcept dat handvatten biedt om de

persoon in wisselwerking met zijn omgeving vanuit één concept te begrijpen

en te zoeken naar mogelijkheden om een beter rolfunctioneren tot stand te

brengen.

Probleem

Perlman schetst beeldend de variatie aan problemen waarmee het maat-

schappelijk werk te maken krijgt (46). ‘Er is waarschijnlijk geen probleem in

het menselijk leven dat niet is voorgelegd aan maatschappelijk werkers en

instellingen voor maatschappelijk werk. Problemen van honger naar voedsel

en van honger naar liefde, van te zoeken naar beschutting en van te willen

wegvluchten, van getrouwd te raken en getrouwd te blijven, van een kind te

wensen en van te wensen van een kind af te komen, van geld nodig te hebben

en van geld te verspillen, van niet te willen leven en niet te willen sterven,

van vijanden te maken en behoefte te hebben aan vrienden, van zich wel of

juist niet onder geneeskundige behandeling te willen stellen, van te bemin-

nen en niet bemind te worden, van te haten en gehaat te worden, van niet bij

machte zijn een baan te krijgen en niet bij machte zijn een baan te houden,

van bang te zijn, van zich nutteloos te voelen – al deze, en nog vele andere

problemen betreffende het fysiek en emotioneel voortbestaan als mens wor-

den bij de instelling voor maatschappelijk te berde gebracht.’ Dit citaat is

opgenomen in het Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker (2006), waaruit

blijkt dat het nog steeds actualiteitswaarde heeft.

Het gaat dus om problemen in het psychosociaal functioneren van de per-

soon. Niet zelden zijn de problemen waar cliënten mee komen te complex

om in zijn geheel aan te pakken. In dat geval verdient het de voorkeur om

een deel uit te kiezen waar op korte termijn iets aan gedaan kan worden. De

keuze is niet zomaar de keuze van de werker (49): ‘Het probleem is het

probleem van de cliënt, en zijn drijfveer is ermee geholpen te worden zoals

hij het ziet en aanvoelt. Hij kan het zien met feilloze nauwkeurigheid.. .

(maar ook)... is het mogelijk dat hij het probleem helemaal niet juist ziet’.
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Zoals wij allemaal, zegt Perlman, zal de cliënt eerder openstaan voor andere

gezichtspunten wanneer hij zich begrepen voelt. Wanneer hem nieuwe ge-

zichtspunten of andere verklaringen worden opgedrongen zal hij zich er

juist voor afsluiten.

Perlman maakt onderscheid tussen het fundamentele probleem, het cau-

sale probleem en het acute probleem. Het acute probleem is vaak aangrij-

pingspunt voor het maatschappelijk werk. Dat geldt zeker voor mensen in

achterstandssituaties: ‘Als het waar is dat de ‘‘long-poor’’ doorgaans meer op

het heden dan op de toekomst gericht zijn, dan dient het probleem van

vandaag centraal te staan in de aandacht van werker en cliënt’ (1989:20).

Vergroten van inzicht is belangrijk, maar Perlman ziet in dat methoden

gericht op het vergroten van inzicht onvoldoende aansluiten bij cliënten aan

wier basale behoeften (in termen van Maslow) niet tegemoetgekomen wordt.

Belangrijk is dat de caseworker steeds voor ogen houdt dat alle problemen

zowel een objectieve (feitelijke) als een subjectieve (belevings)kant hebben,

alsmede een verbinding met de persoon en een verbinding met de omgeving.

Het is zaak in de beginfase van het caseworkproces een en ander te verhel-

deren en te doordenken. Daarbij moet er rekening mee gehouden worden

dat cliënten vaak een dubbel probleem hebben: het probleem waarvoor ze

hulp vragen en het probleem dat ze hulp moeten vragen. Tonen van begrip

voor dit gegeven maakt het voor cliënten veelal gemakkelijker om over het

probleem zelf te praten.

Plaats

Bij plaats denkt Perlman aan de instelling waaraan maatschappelijk werkers

verbonden zijn. Zij staat stil bij het mandaat, de hulpbronnen en het doel-

gebied van de instelling, en bij de specifieke positie van ingebouwd maat-

schappelijk werk (zoals bij bedrijven en ziekenhuizen met een andere pri-

maire doelstelling dan psychosociale hulpverlening). Met het benadrukken

van het belang van de instelling treedt Perlman in de voetsporen van de

functional school. Een instelling schept mogelijkheden maar trekt ook

grenzen, door beleid te maken en procedures te ontwikkelen. ‘De caseworker

moet begrip hebben voor het nut van de ‘‘policies’’ en de ‘‘procedures’’ van

de instelling om zijn dagelijks werk goed te kunnen doen. Soms ziet hij ze

als ‘‘een hoop rompslomp’’ waarvan hij en zijn cliënt alleen maar last on-

dervinden. Soms ziet hij de zin van een ‘‘procedure’’ niet of begrijpt hij niet

wat een bepaalde ‘‘policy’’ van doen heeft met hem en met wat hij beoogt. En

soms misbruiken caseworkers de ‘‘policies’’ en ‘‘procedures’’ van de instel-

ling als middel om zelf niet te hoeven denken. Daarom is de enige maatstaf

voor de ‘‘policies’’ en ‘‘procedures’’ het nut dat ze voor de cliënten hebben’

(70 e.v.).

Proces

‘Het caseworkproces is in wezen het oplossen van problemen’ (78), zegt

Perlman kort en krachtig. In feite is heel het menselijk leven te beschouwen
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als een probleemoplossend proces, een proces dat zich zowel bewust als

onbewust voltrekt. Veel probleemoplossende activiteiten voltrekken zich

zonder dat wij ze zo benoemen. Wij noemen het ‘over iets nadenken’, of ‘iets

proberen’, en zelfs trial and error is een soort probleemoplossende activiteit,

al is het een slechte.

Perlman (1959:80 e.v.) ziet als mogelijke oorzaken van het tekortschietende

probleemoplossend vermogen van cliënten dat ze:

– niet beschikken over de nodige middelen en hulpbronnen;

– niet of verkeerd begrijpen wat het probleem is;

– geen emotionele of fysieke energie meer over hebben om het probleem aan

te pakken;

– zo emotioneel reageren op het probleem dat hun bewuste controle uitge-

schakeld wordt;

– nooit op een ordelijke en systematische geleerd hebben problemen aan te

pakken.

In het caseworkproces kan de cliënt binnen het kader van een steunende

relatie, die nieuwe hoop en (toekomst)verwachting wekt, leren op een be-

wuster, doeltreffender en minder schadelijke wijze problemen op te lossen.

De werker schept daarvoor de condities wanneer hij:

– therapeutische hulp biedt die de emotionele instelling van de cliënt ten

opzichte van zijn probleem beı̈nvloedt;

– voorziet in een systematische, hoewel altijd plooibare, wijze waarop de

cliënt kan spreken over en werken aan de oplossing van zijn probleem;

– voorziet in mogelijkheden en middelen (van communicatieve en/of mate-

riële aard) om de cliënt te ondersteunen bij zijn probleemoplossende ac-

tiviteit.

De relatie, probleemoplossende activiteit en workability

Perlman hecht veel waarde aan de relatie tussen werker en cliënt. Haar

opvatting in deze sluit deels aan bij de visie van de functional school, die de

relatie ziet als het belangrijkste hulpverleningsmiddel om groeibelemme-

ringen bij cliënten weg te nemen. Perlman ziet de relatie als de bedding voor

het activeren en ontwikkelen van de probleemoplossende vermogens van de

cliënt. ‘De inspanning van geest en lichaam die nodig is voor probleem-

oplossende activiteit kan minder zwaar schijnen wanneer zij plaats heeft in

de warme en veilige sfeer die ontstaat door een nauwe band; de wil om te

proberen kan worden aangespoord en gesteund door de hulp en hoop die

ervan uitgaan’ (91) en ‘Alle groei-producerende relaties, waarvan de case-

workrelatie er een is, bevatten elementen van aanvaarding en verwachting,

steun en aansporing’ (94). Aan de relatie kan de cliënt weer hoop en ver-

wachting ontlenen, die hem motiveren zich te wagen aan probleemoplos-

sende activiteit. Perlman grijpt terug op de uitgangspunten van de diagno-

stic school als ze zegt dat daarmee de egofuncties van de cliënt worden

versterkt. Een groot deel van de probleemoplossende activiteit die zich on-
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bewust of voorbewust voltrok, kan zich in het kader van de caseworkrelatie

ontwikkelen tot meer bewuste en doelgerichte activiteit.

Perlman zet uiteen wat er in de beginfase van de hulpverlening aan bod

moet komen en hoe dat moet gebeuren (1975:138): ‘Cliënten worden er toe

gebracht om datgene waar zij mee zitten onder woorden te brengen, toe te

lichten, beschouwingen te houden, veronderstellingen te maken, verbanden

te zien, wegen en middelen te overwegen, redenen en hulpmiddelen te

overdenken.. .’. Het is wel duidelijk dat deze lat voor veel maatschappelijk

werk-cliënten te hoog ligt: het gaat immers vaak om mensen die al lang in

armoede leven, weinig opleiding hebben en niet geneigd zijn tot (zelf)be-

spiegeling. Daarom stelt Perlman voor om met de cliënt te oefenen om

eenvoudige dingen bewust anders aan te pakken dan op de gebruikelijke

wijze (1975:139): ‘Een dergelijke handeling, gewoonlijk tastend, bij wijze van

proef, schakelt de functies van vrijwillige controle en zelfbeschikking van

het ego in.’ Wanneer de cliënt zelf ervaart dat het goed uitpakt, ‘dan, zo

beweren de egopsychologen, komt daaruit voort een versterkt gevoel van

zelfrespect en vertrouwen’. Als het gaat om mensen (1975:120) ‘die geen

ervaring hebben met het uitstellen van beloningen en een sterke neiging

hebben aan hun impulsen toe te geven, dan dienen pogingen tot een oplos-

sing snel en veelvuldig beloond te worden.’

Waar Perlman vooral werk van maakt is wat zij noemt de ‘workability’ van

de cliënt. Daaronder verstaat ze het vermogen van de cliënt om actief aan de

hulpverlening mee te werken. Workability betreft eigenschappen die ver-

band houden met de aanpak van het probleem, de keuze van de na te streven

doelen en het benutten van middelen en bronnen. Het is aan de caseworker

een situatie te scheppen, waarin hij de blijken van ’workability’ van de cliënt

zowel versterkt als aanmoedigt (246). Sommige cliënten hebben eenvoudig

niet de energie of de bekwaamheid mee te werken, en in dat geval zal de

werker zelf meer activiteit ontplooien. Hoe dan ook zal hij op grond van zijn

gezag (96) richtinggevend optreden als de vermogens van de cliënt tekort-

schieten. Gezag staat niet voor overheersing, maar is inherent aan de speci-

fieke deskundigheid en het mandaat dat de samenleving toekent aan be-

paalde functies. Het principe van de gelijkwaardigheid wordt daarmee geen

geweld aangedaan; werker en cliënt zijn wel gelijkwaardig maar niet gelijk.

Er moet mee gerekend worden dat de workability van de cliënt zal afne-

men wanneer voor hem de grootste druk van de ketel is. Streven naar op-

lossing van het acute probleem is daarom realistischer dan oplossing van het

fundamentele probleem. Volgens Perlman ziet het merendeel van de cliënten

van het maatschappelijk werk de hulpverlening als een tijdelijke onder-

steuning die wat hen betreft kan eindigen zodra ze zelf weer enigszins de

touwtjes in handen kunnen nemen (248). Maar de cliënt heeft dan wel een

probleemoplossende en egoversterkende ervaring opgedaan.
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Enig commentaar en overwegingen

Een belangrijk commentaar – en een van de weinige – uit de vakliteratuur in

de VS op het problem-solvingmodel van Perlman is dat van Briar en Miller in

Problems and Issues in Social Casework (1971: 28). Zij benadrukken het leeraspect

van het model: ‘De school van Perlman is, op de keper beschouwd, een leer-

model. De bedoeling is om (opnieuw) te leren hoe problemen kunnen wor-

den aangepakt. Het gaat om leren in een persoonlijke relatie (. . .). En hier

komt de invloed van de functional school om de hoek kijken. De casewor-

krelatie is zowel middel als doel: het is een middel om te instrueren, en op

zichzelf tevens een levenservaring’.

Om geholpen te kunnen worden in termen van het problem-solvingmodel

van Perlman, moeten cliënten in aanleg wel beschikken over bepaalde capa-

citeiten, menen Briar en Miller. Het model is volgens hen in eerste instantie

geschikt voor de relatief stabiele en geestelijk gezonde cliënt en minder een

model voor beschadigde, infantiele en psychotische mensen. Dit spoort niet

met de mening van Perlman (1975:153), die later stelt dat verscheidene as-

pecten van haar model bijzonder bruikbaar zijn voor het werken met vaak

onwillige en vervreemde personen, waarbij zij verwijst naar toepassing ervan

in het project van St. Paul.

Eigen overwegingen bij het boek van Perlman zijn de volgende. Het in 1959

in Nederlandse vertaling uitgebrachte werk is een klassieker geworden en

veel maatschappelijk werkers hebben er inspiratie in gevonden voor hun

visie en houding. Of het boek de structuur biedt die volgens Perlman zo hard

nodig is, is de vraag, maar het boek bevat capita die voor het beroep nog

steeds van belang zijn. Zo scheppen de vier P’s een breder kader om naar

casework te kijken, en is het concept van de workability de moeite waard –

evenals de visie op de relatie die hoop en verwachting kan wekken. Ook de

spanning tussen de deskundigheid van de werker en instellingsbeleid en

-procedures is vandaag de dag zeer herkenbaar.

Een verdienste van Perlman is dat zij in haar problem-solvingmodel een

integratie tot stand brengt tussen de diagnostic en de functional school,

maar het zorgt ook voor een zekere onevenwichtigheid in het boek. Veel

wordt aangeduid maar minder goed uitgewerkt. Perlman spreekt zich uit

voor het stapsgewijs uitproberen van nieuw gedrag door de cliënt, maar dat

geeft ze nauwelijks handen en voeten. Reid en Epstein zullen later in hun

model tot een concreter invulling komen.

Een bezwaar dat al eerder besproken caseworkauteurs gold, is ook hier dat

de aandacht blijft steken in de beginfase van de hulpverlening. Jammer is

ten slotte dat het boek nooit is bijgewerkt en geactualiseerd, zoals dat wel

gebeurde met het hoofdwerk van Marie Kamphuis.
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Kenmerken van het problem-solvingmodel

Het model van Perlman heeft in het Nederlandse maatschappelijke werk een

belangrijke rol gespeeld. Dit is aanleiding genoeg om de kenmerken van het

problem-solvingmodel te belichten: de richtlijnen voor het handelen, de

theoretische onderbouwing, de onderzoeks- en de waardenbasis.

Richtlijnen voor het handelen

Over de beginfase is Perlman duidelijk; het is zaak dat de werker gelijkelijk

aandacht besteedt aan de objectieve (feitelijke) kant en een subjectieve (be-

levingskant) van het probleem en nagaat hoe het probleem ‘embedded’ is in

persoon en omgeving. Het uitgangspunt van de cliënt wordt als vertrekpunt

genomen en de werker spant zich in om met de cliënt een relatie aan te gaan

die bij deze hoop en verwachting wekt. Een cliënt die hoop heeft en weer

perspectief ziet, en bovendien gesteund wordt in een betekenisvolle relatie,

zal het gemakkelijker aandurven om voor hem nieuwe probleemoplossende

activiteiten te ontplooien.

Perlman benoemt mogelijkheden die de werker heeft om de workability

van de cliënt (diens vermogen om van de caseworkhulp gebruik te maken) te

versterken en te verbreden. Dat kan door het werken aan inzicht, maar niet

elke cliënt is toegerust met reflectieve en introspectieve vermogens. Bij ge-

mis daaraan is het veelal effectief met de cliënt te oefenen om eenvoudige

dingen bewust anders aan te pakken dan gebruikelijk; anders gezegd: om

hem te stimuleren tot goed gedoseerde actie in de richting van een haalbaar

doel dat tot zijn verbeelding spreekt. In veel gevallen zal het gaan om een als

acuut beleefd probleem en het is zinvol dat de werker daarbij aansluit.

Over het geheel genomen gaat het in het contact met de cliënt niet alleen

om probleemoplossing maar ook om het ontwikkelen van de vaardigheid om

problemen op te lossen. Als nieuw handelen doeltreffend is, heeft dat een

ego-versterkend effect.

Perlman geeft vooral richtlijnen voor de beginfase van de hulpverlening,

omdat die kenmerkend zou zijn voor het hele hulpverleningsproces. Ook

hebben haar richtlijnen doorgaans meer betrekking op de attitude en be-

doelingen van de werker en op diagnostische activiteiten dan op concrete

probleemoplossende interventies.

Theoretische onderbouwing

De eerste poot onder het problem-solvingmodel bestaat uit verworvenheden

van de diagnostic school. Perlman baseert zich niet alleen op de klassieke

psychoanalytische theorie maar ook op de ideeën van Anna Freud over het

ego, dat beschouwd wordt als het probleemoplossende ‘apparaat’ van de

persoonlijkheid (34). De social caseworker kan de cliënt helpen diens pro-

bleemoplossende capaciteiten – en daarmee zijn ego – te versterken.

De tweede poot onder het problem-solvingmodel zijn de theorieën van de

functional school, over de functie van de instelling (zie onder de P van
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Plaats), over de menselijke wil en drijfveren die te benutten zijn in het

problem-solving proces, en over de relatie als katalysator van groei. Een

derde inspiratiebron vindt Perlman in het denken van John Dewey, onder

meer waar het gaat om reflectieve denkprocessen en de visie op de persoon

als een actief handelend wezen dat niet als een automaat reageert op prik-

kels. Hier zit de ruimte voor het leren van nieuwe vaardigheden die nodig

zijn om bepaalde sociale rollen goed te kunnen vervullen. Hier zit ook de

ruimte voor het ontwikkelen van de ‘workability’, die een belangrijke plaats

inneemt in het model van Perlman en die zich mede ontwikkelen kan door

de manier waarop de relatie werker-cliënt vorm krijgt.

Onderzoeksbasis

Perlman heeft voor zover bekend zelf geen onderzoek verricht. Wel heeft ze

constructief conceptueel werk gedaan door elementen van de diagnostic en

de functional school op te nemen in haar model. In de – in haar boek

opgenomen – casuı̈stiek poogt ze te demonstreren hoe het model werkt,

waarbij reflectie op het verloop van de behandeling haar bevestigt dat het

model voor zowel werker als cliënt houvast biedt en tot effectief probleem-

oplossend handelen kan leiden. Bepaalde richtlijnen van het problem-sol-

vingmodel (zoals het aanknopen bij acute problemen, hoop en verwachting

wekken, werken met deelproblemen en kortetermijndoelen) bleken effectief

te zijn in het werken met probleemgezinnen in het kader van het St. Paul’s

project, dat later in dit hoofdstuk besproken wordt. Dat hele project is een

voorbeeld van praktijkgericht onderzoek, waar Perlmans model dus op deze

manier in meedeelt.

Waardenbasis

Waardenpremissen worden in het boek niet expliciet besproken, maar in de

tekst zijn duidelijk aanwijzingen te vinden van Perlmans aandacht voor de

verwevenheid van methodische en ethische aspecten. Ze acht het (85):

‘noodzakelijk dat de bekwaamheden en mogelijkheden van de cliënt zelf

volledig worden gebruikt .. . ‘‘Al doende leert men’’, zegt het spreekwoord,

en zoals in alle levenssituaties geldt ook hier dat de ontwikkeling van de

bekwaamheid tot handelen op basis van overleg wordt versterkt door de

oefening van die bekwaamheid’. Het gaat dus uitdrukkelijk ook omwat later

heet ‘empowerment’ van de cliënt. Perlman vervolgt (86): ‘Bij deze prakti-

sche overwegingen komt nog de democratische leerstelling dat ieder indivi-

du recht heeft op zelfbeschikking: binnen de grenzen van de realiteit heeft

ieder mens het recht meester van zijn ziel en zijn lot te zijn’’’. En: ‘Om de

persoon te helpen zichzelf te helpen streeft de caseworker er dus naar de

activiteit van de persoon zelf als voelend, denkend en handelend persoon op

te wekken, te stimuleren en aan te moedigen’. Bewust handelen en bewust

kiezen van de cliënt is een hooggeschatte waarde. In het werk staan evenwel

de basale of fundamentele behoeften van de persoon centraal en niet de

groeibehoeften.
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Florence Hollis: diagnostic casework

Hollis, die zoals gezegd ‘the grand old lady’ van de diagnostic school werd,

maakte deel uit van de staf van het in 1950 gestarte doctorale programma van

de Columbia Universiteit in New York waar studenten konden afstuderen als

‘doctor in social work’. Twee van haar boeken, Women in marital conflict (1949)

en Casework, a Psychosocial Therapy (1962, 1972) werden in het Nederlands ver-

taald. Laatstgenoemd boek was haar hoofdwerk. Beide boeken worden hier

successievelijk besproken, waarbij het magnum opus de meeste aandacht

krijgt.

Vrouwen met huwelijksmoeilijkheden, 1955

Women in marital conflict is een bewerking van het proefschrift waarmee Hollis

in 1947 haar doctorsgraad behaalde aan het Bryn Mawr College te Philadel-

phia. Het is een verslag van een onderzoek dat Hollis instelde naar huwe-

lijksconflicten die speelden bij honderd paren, willekeurig gekozen uit de

caseload van elf grote gezinsbureaus. Hollis bestudeerde nauwkeurig het

schriftelijk verslagmateriaal van de hierbij betrokken maatschappelijk wer-

kers. Ze beschouwde de gezinnen vanuit het gezichtspunt van de persoon-

lijkheid van de cliënten en vanuit de moeilijke omstandigheden waaraan zij

waren blootgesteld. Haar conclusie was dat vooral persoonlijkheidsfactoren

bij vrouwen een causale rol speelden bij de conflicten.

In de hoofdstukken 2 tot en met 7 bespreekt zij – voornamelijk in freu-

diaanse terminologie gevatte – persoonlijkheidsfactoren die tot conflicten

leiden, in de hoofdstukken 8 tot en met 10 gaat het over omgevingsfactoren,

terwijl in de hoofdstukken 11 tot en met 14 de caseworkaanpak wordt be-

sproken.

De persoonlijkheidsfactoren die zij noemt zijn: ‘een buitengewone graad

van emotionele afhankelijkheid’, binding aan de ouders, behoefte om te

lijden, verwerping van vrouwelijkheid. Als kenmerken van vrouwelijkheid

gelden: plezier hebben in het thuis gezellig maken, zorgen voor de kinderen,

aanvaarden van het door de man onderhouden worden, liever thuis blijven

dan buitenshuis werken, geen behoefte om te overheersen of agressief te

zijn, voorkeur voor een mannelijk type man.

Als omgevingsfactoren noemt Hollis: bemoeizuchtige familieleden, ver-

schillen in culturele achtergrond en economische factoren. In de casuı̈stiek

duiken veel schoonmoeders op.

Welke veranderingsmogelijkheden staan de maatschappelijk werker ten

dienste? Hollis noemt: wijziging van de omgeving, en verheldering gericht

op beter begrijpen van het Ik, teneinde de uiterlijke werkelijkheid duidelij-

ker te zien. Het gaat primair om begrijpen, niet om het verwerven van in-

zicht. Inzicht verwerven ziet Hollis als een volgende stap, daarvoor moeten

emoties uit heden en verleden opnieuw beleefd worden.

Hollis bespreekt een aantal fouten die haar opvallen in het bestudeerde
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verslagmateriaal. De ergste fout – die zij in bijna de helft van de gevallen

constateert – is dat de situatie onvoldoende onderzocht is: alleen de symp-

tomen worden in kaart gebracht. Het aantal verbroken contacten acht zij

bedroevend groot. Andere fouten die zij tegenkomt, zijn: zich identificeren

met de cliënt, talmen om diens aandeel in de problematiek ter sprake te

brengen, niet herkennen van tegenoverdracht, de partner met vooringeno-

menheid benaderen.

Bij het beoordelen van de hulpverleningsresultaten hanteert Hollis de

categorieën: aanzienlijke verbetering, enige verbetering, geen verbetering.

Zij beschrijft nauwkeurig haar beoordelingscriteria. Zij telt 52 gevallen in de

categorie geen verandering, 18 met enige verbetering en 26 met aanzienlijke

verbetering, en onderstreept nog eens dat persoonlijkheidsfactoren aan de

meeste huwelijksmoeilijkheden ten grondslag liggen.

In een besprekingsartikel over het boek met de titel Een leeservaring in het nu

merkt Nel Jagt in Sociale Interventie (1999) op dat op afstand veel duidelijker

te zien is hoe normen en waarden een rol spelen in de manier waarop maat-

schappelijk werkers naar seksespecifieke kwesties kijken. Zij vindt het op-

vallend hoe het primaat werd gelegd bij de persoonlijkheidsfactoren van de

vrouw en hoe die voornamelijk werden bezien door een psychoanalytische

bril. Inderdaad is het zo dat Hollis vrijwel geen aandacht schenkt aan om-

gevingsfactoren en aan het gezin als behandeleenheid, strategieën die door

Richmond en Hamilton al wel werden besproken en overigens ook door

Hollis zelf in een eerder boek (Social Casework in Practice, Six case studies, 1939).

Hollis geeft er blijk van in hoge mate onderzoeksminded te zijn, ze verza-

melde veel materiaal en beoordeelde dat met nauwgezetheid, kwantitatief en

kwalitatief (in het licht van de destijds gangbare theorieën). Wellicht zal de

hedendaagse lezer zich afvragen wat de kwaliteit van haar onderzoeksmate-

riaal was; maatschappelijk werkers wisten vooraf niet dat hun rapportage

‘meedeed’ in een onderzoek en het materiaal zal hoogstwaarschijnlijk on-

gelijksoortig zijn geweest.

Casework, een psychosociale therapie, 1973

Nadat Hamiltons Theorie en Practijk van het Social Casework vanaf 1940 de bijbel

geweest was van de diagnostic school (Dore, 1999), nam het boek van Hollis

Casework, a Psychosocial Therapy die rol over. De eerste editie verscheen in 1964,

de tweede gewijzigde editie in 1972, terwijl de Nederlandse vertaling in 1973

onder de titel Casework, een psychosociale therapie het licht zag. Herziene uit-

gaven verschenen in 1981, met co-auteur Mary Woods, en in 1990 en 2000 met

Mary Woods als hoofdauteur.

Dore (1999) noemt Hollis de bepalende figuur voor het casework in het

derde kwart van de 20ste eeuw. Gedurende het eerste en het tweede kwart van

deze eeuw waren respectievelijk de standaardwerken van Richmond en Ha-

milton toonaangevend. Dore zegt over de inspanningen van Hollis: ‘Terwijl

Perlman in Chicago haar problem-solvingbenadering formuleerde, bestu-
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deerde Hollis in New York de procedurele elementen van de caseworkbe-

handeling met de hulp van een groep doctoraalstudenten. Zij hoopte een

typologie te ontwikkelen van caseworkbenaderingen die werkers in staat zou

stellen meer weloverwogen te kiezen uit een verscheidenheid van casework-

technieken.’

Omdat Hollis voortbouwt op Hamilton wordt in het vervolg van dit

hoofdstuk zo veel mogelijk ingegaan op elementen die zij verder uitwerkte

of toevoegde.

In de vertaalde uitgave van 1973 geeft Hollis aan dat het casework in

beweging is, onder meer door wetenschappelijke onderbouwing. Zij noemt

de bijdrage van de algemene systeemtheorie en een verfijning van de kennis

over de invloed van etnische, klasse- en regionale factoren op persoonlijk-

heid en sociale aanpassing. Opmerkelijk is overigens dat in deze opsomming

het begrip ‘gender’ (of sekse) ontbreekt, juist gezien het hierboven besproken

boek. Zowel rolgedrag als groepsgedrag krijgt aandacht en Hollis merkt op

dat gebruikmaken van de groep als behandelcontext in opkomst is. Ze staat

stil bij crisisinterventie en andere hulpverleningsvormen van geplande korte

duur en bij mogelijkheden om lagere inkomensgroepen effectiever te berei-

ken. Hollis noemt al deze ontwikkelingen zonder aan te geven hoe ze geı̈n-

tegreerd kunnen worden in het diagnostische model. In de latere uitgaven

van haar boek wordt meer aandacht besteed aan omgevingsfactoren.

Drie belangrijke stappen in het hulpverleningsproces

Het diagnostische model beschrijft drie stappen in het hulpverleningspro-

ces: 1) het diagnostisch proces, 2) het vaststellen van behandelingsdoelen en

3) het kiezen van interventies (in de vertaling behandelingsprocedures ge-

noemd).

1 Het diagnostisch proces bestaat uit het helder krijgen wat het probleem is,

wat eraan bijdraagt en wat kan worden gewijzigd. Bij elk van deze vragen

spelen de mogelijkheden en onmogelijkheden van persoon en situatie

(interne en externe factoren) een belangrijke rol. Hollis hanteert hierbij de

instrumenten ‘gemiddelde omgeving’ en ‘gemiddelde verwachtingen’,

waarmee zij probeert aan te sluiten bij variabelen qua cultuur en etnische

groepering.

‘Gemiddelde verwachtingen’ worden ook gehanteerd bij de beoordeling

van het persoonlijkheidssysteem. Wat wordt binnen een bepaalde cultu-

rele groep gezien als een ‘gezonde persoonlijkheid’? Hollis benadrukt dat

persoonlijkheidskenmerken nooit los kunnen worden gezien van de situ-

atie, hoewel het onderkennen van verbanden tussen persoonlijke reacties

en de externe werkelijkheid een ingewikkelde zaak is. Speciale aandacht

vraagt zij voor de lichamelijke toestand van cliënten, die in de diagnostiek

een plaats krijgt tussen externe en interne factoren.

2 Vaststellen van behandelingsdoelen, zowel op korte als op lange termijn,

is noodzakelijk. Versterken van de vermogens van de cliënt en het doen

toenemen van het gevoel van eigenwaarde zijn algemene doelen, wat ook

de specifieke doelen mogen zijn. Naast de aard van het specifieke pro-

BSL - ACA_BK_1KZM - 1812_9789031352906 186

Van Richmond naar Reid178



bleem is de motivatie van de cliënt een belangrijke factor bij de doelbepa-

ling. Met het oog daarop is het belangrijk dat de cliënt geleidelijk aan in

zijn cliëntrol groeit (en dus naar vermogen actief in de probleemoplossing

gaat participeren) en dat de doelformulering aansluit bij diens waarden.

Bijvoorbeeld: alleen wanneer ouders het belang inzien van goede school-

prestaties van hun kinderen, zullen zij meewerken aan het scheppen van

condities daarvoor.

3 Na diagnose en doelbepaling bestaat de derde stap in het hulpverlenings-

proces uit het kiezen van interventies die primair gericht zijn op het

toenemen van begrip en inzicht. Hollis geeft aan dat de cliënt veel zelf

moet doen: het is zaak dat hij wordt aangespoord om zijn omgeving,

anderen en zichzelf te leren begrijpen. Daarbij geldt dat hoe meer de cliënt

zelf kan doen, hoe meer zijn mogelijkheden en zelfrespect zullen toene-

men. Wanneer het besluit is genomen de cliënt te helpen op meer effec-

tieve wijze met zijn omgeving om te gaan, moet de werker inschatten

welke combinatie van interventies (zie de classificatie hieronder) vermoe-

delijk de beste resultaten zal afwerpen.

Classificatie van interventies

Hollis besteedt veel aandacht aan haar onderzoek naar behandelingsproce-

dures (interventies) die werkers toepassen in hun praktijk. Om tot haar

classificatie te komen selecteerde zij vijfentwintig cases afkomstig uit zes

verschillende instellingen (family agencies c.q. bureaus voor levens- en ge-

zinsmoeilijkheden, medisch opvoedkundige bureaus, maatschappelijk

werk-afdelingen van psychiatrische klinieken).

Hollis geeft eerst een overzicht van de verschillende soorten interventies

op het vlak van directe en indirecte behandeling. Directe behandeling heeft

betrekking op het onmiddellijke contact met de cliënt; indirecte behande-

ling betreft het werken met de omgeving. Na het overzicht vervolgt ze met

een gedetailleerde beschrijving van elk interventietype.

Directe behandeling of werken met cliënten

Bij directe behandeling worden zes typen interventies onderscheiden met

opklimmende moeilijkheidsgraad (ook qua eisen die gesteld worden aan de

cliënt) en diepgang. Het gaat om technieken gericht op:

1 Ondersteuning

Hollis noemt deze technieken wellicht de meest fundamentele en es-

sentiële van alle caseworkactiviteiten. Het gaat om het tonen van belang-

stelling en begrip, belangstellend luisteren, blijk geven van vertrouwen in

de bekwaamheden van de cliënt, duidelijk maken dat men hem accepteert

en hem geruststellen op het vlak van schuld- en angstgevoelens.

2 Directe beı̈nvloeding

Suggereren en adviseren worden het meest gebruikt. Hollis merkt op

dat deze technieken in het casework lange tijd verdacht zijn geweest om-

dat hiermee benadrukt werd dat de werker het beter zou weten dan de
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cliënt zelf, terwijl in de praktijk bleek dat de adviezen zelden werden

nageleefd. Inmiddels wordt ingezien dat de technieken bruikbaar zijn

mits drie waarborgen zijn ingebouwd: a. de werker moet er zeker van zijn

wat het beste is voor de cliënt; b. de werker moet er zeker van zijn dat de

behoefte aan advies bij de cliënt ligt en niet bij de werker zelf; c. de werker

moet de cliënt ertoe brengen zoveel mogelijk zelf de dingen te doorden-

ken. De meest ingrijpende van alle technieken van directe beı̈nvloeding

(directieve technieken) is interventie in het leven van de cliënt: bijvoor-

beeld door een kind uit huis te plaatsen of een psychiatrische patiënt te

doen opnemen in een instelling.

3 Verkennen-beschrijven en ventileren

Hollis noemt dit verwante maar verschillende concepten: verkennen –

beschrijven betreft het weergeven van feiten zoals de cliënt ze ziet, venti-

leren is het uiten van gevoelens en emoties die met de feiten in verband

worden gebracht. Verkennen-beschrijven maakt deel uit van het psycho-

sociaal onderzoek naar de cliënt, zijn situatie en de interacties daartussen.

Ventileren van (opgekropte) gevoelens kan zorgen voor reductie van

spanning, ook wel catharsis genoemd, waardoor de cliënt in staat is nieu-

we mogelijkheden te zien.

4 Reflectieve bespreking van de persoon-situatie configuratie

De bedoeling van technieken op dit vlak is de cliënt te brengen tot in-

zicht in zijn situatie en zijn eigen functioneren daarin. Het gaat in de

eerste plaats om reflectie op actuele en recente gebeurtenissen. Heel vaak

hebben cliënten een vervormd of eenzijdig beeld van de werkelijkheid

omdat zij zien of horen wat zij wensen te zien of te horen, of omdat ge-

voelens belangrijke aspecten van de werkelijkheid verdoezelen of aan het

oog onttrekken.

5 Reflectieve bespreking van patroon-dynamische aspecten

De cliënt wordt aangemoedigd zich te verdiepen in de psychologische

patronen die in zijn gedrag verweven zijn. Hij wordt geholpen inzicht te

krijgen in de innerlijke achtergronden van zijn reacties en daden. De

werker nodigt de client uit na te denken over repeterende patronen. Zo

wordt een cliënt die te hoge eisen aan zichzelf stelt in staat gesteld in te

zien, dat hij aan zelfkritiek lijdt en niet het slachtoffer is van te hoge eisen

die anderen aan hem stellen.

6 Reflectieve bespreking van ontwikkelingsaspecten van de persoonlijkheid

Deze methode wordt gebruikt om de cliënt tot het besef te brengen dat

bepaalde persoonlijkheidstrekken door vroegere levenservaringen zijn

gevormd. Schadelijke ervaringen uit de kinderjaren komt men soms te

boven door latere heilzame ervaringen, maar vaak dragen allerlei gebeur-

tenissen helaas bij aan het bekrachtigen van vroegkinderlijke misvattin-

gen of vervormde generalisaties. Stimuleren van de cliënt over zijn vroe-

gere levenservaringen na te denken heeft tot doel diepgewortelde patronen

op het spoor te komen en vervolgens mogelijkheden te zoeken om van die

patronen los te komen en alternatieven te beproeven. In het algemeen doet

de caseworker geen poging vat te krijgen op onbewuste kinderlijke erva-
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ringen, maar eerder op de bewuste of voorbewuste ervaringen uit puberteit

en adolescentie.

Indirecte behandeling of werken met de omgeving van cliënten

Allereerst merkt Hollis op dat het een misverstand is te menen dat werken

met de omgeving eenvoudig is en niet hetzelfde subtiele begrip voor mensen

vereist als het directe werken met cliënten. Veel mislukkingen bij het pogen

de omgeving te veranderen of in te schakelen zijn te wijten aan dit soort

simplificaties. De hierboven onder 1 tot en met 4 genoemde technieken voor

directe behandeling zijn ook nodig bij indirecte behandeling, c.q. het wer-

ken met het omgevingsveld. Hollis onderscheidt verschillende hulpbronnen

in het omgevingsveld: instellingen voor maatschappelijk werk, ingebouwd

maatschappelijk werk (in ziekenhuis, school), gezinsverzorging of thuis-

zorg, dagverblijven, woningbouwverenigingen. Ook personen kunnen een

hulpbron zijn: familie, vrienden, werkgevers, net als de verschillende rollen

waarin werkers optreden: pleitbezorger, bemiddelaar, informant. Een bij-

zondere vorm van bemiddelen heet bij Hollis ‘agressieve interventie’. Indien

de cliënt rechten worden ontzegd en bemiddeling om het onrecht teniet te

doen geen effect heeft, is het aan de werker om druk uit te oefenen en de

confrontatie te zoeken. Deze benadering steunt meer op macht dan op ver-

zoeningspogingen, meer op een conflict- dan op een harmoniemodel. Aan-

wenden van macht kan vijandigheid en weerstand oproepen en als de werker

verliest kan de cliënt slechter af zijn. Daarom mag deze aanpak alleen wor-

den gebruikt wanneer andere methoden, waaronder bemiddeling, hebben

gefaald, wanneer vaststaat dat de cliënt onrecht is aangedaan en wanneer de

‘agressieve interventie’ een zekere kans van slagen heeft.

Kort na het publiceren van de behandelingsclassificatie (in de eerste editie

van haar boek in 1964) kreeg Hollis een grant (subsidie) van het National

Institute of Mental Health voor het toetsen van de betrouwbaarheid, ge-

schiktheid en bruikbaarheid van dit instrument. In hoofdstuk 10 van de

tweede editie van het boek (1972) beschrijft ze de resultaten van het inmid-

dels uitgevoerde onderzoek en vergelijkt deze met de resultaten van soort-

gelijke onderzoeken uit die tijd. Hollis maakte gebruik van een steekproef

van 123 gesprekken uit 63 cases die afkomstig waren uit zes praktijkinstel-

lingen. De gesprekken werden zo letterlijk mogelijk weergegeven en nader-

hand geanalyseerd. De voor de psychodynamische (diagnostic school) bena-

dering meest kenmerkende interventies, in de classificatie weergegeven on-

der de nummers 5 en 6, bleken in de cases nauwelijks aan bod te komen.

Hollis betreurt dit omdat volgens haar hieruit blijkt dat er een diepe kloof

gaapt ‘tussen het professioneel bekende en wat in feite door de gemiddelde

praktijkwerker wordt toegepast’. Terzijde: dit lijkt een klacht van alle tijden,

maar het kan natuurlijk zijn dat de werkers uit Hollis’ onderzoek wat in

onze tijd heet ‘vraaggericht’ opereerden.
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Overwegingen en commentaren

Opvallend is dat Hollis geen melding maakt van boek van Biestek The Case-

work Relationship (1957), dat inhoudelijk overeenkomsten kent met de eerste

en derde categorie van de directe behandeling: technieken gericht op onder-

steuning, verkennen – beschrijven en ventileren of catharsis. Evenmin

schenkt Hollis aandacht aan Truax en Carkhuff (1967) die vaststelden dat

‘accurate empathy, nonpossesive warmth en genuineness’ aantoonbaar ef-

fectief zijn bij het totstandbrengen van een werkzame cliënt-werkerrelatie.

Niet ondenkbaar is dat de controverse tussen diagnostic en functional school

hierbij een rol speelt: Truax en Carkhuff bouwen voort op Rogers die op zijn

beurt teruggrijpt op de functional school en Rank. Ook in het werk van

Biestek zijn daarvan sporen terug te vinden.

De commentaren op Hollis’ werk getuigen over het algemeen van veel

waardering, al zijn er enkele kritische kanttekeningen.

Kamphuis (1973:3) zegt in het voorwoord van het vertaalde boek dat er in

de VS door critici naar voren gebracht is dat het boek te psychoanalytisch

georiënteerd is en als gevolg daarvan verouderd. Zij brengt daar tegenin dat

Hollis’ werk getuigt van een voortdurend toetsen van psychoanalytische

inzichten aan de praktijk van de hulpverlening, en dat zij bovendien ook uit

andere mens- en maatschappijwetenschappen put, zowel sociologische, so-

ciaalpsychologische als systeemtheoretische. Wel had Kamphuis graag meer

voorbeelden gezien van omgevingshulp. Ze is vol lof over de wetenschappe-

lijke onderbouwing van Hollis’ behandelingsclassificatie, die het resultaat is

van hypothesen op basis van grondig geanalyseerd materiaal. De classificatie

is getoetst en verder ontwikkeld en in deze vorm bruikbaar voor praktijk-

werkers.

Orcutt (1990:159) stelt dat Hollis de eerste was die op wetenschappelijk

onderzoek gebaseerde interventiecategorieën ontwikkelde. Zij startte haar

onderzoek in 1956 en publiceerde de resultaten in 1964. Haar classificatie van

caseworkbehandelingen bleek een aantoonbaar betrouwbaar instrument te

zijn bij het classificeren en meten van verbale communicaties van zowel

cliënten als van werkers.

Reid (1998) was overtuigd van de wetenschappelijke integriteit van Hollis,

zoals hij in een toespraak ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van

de Columbia Universiteit betoogde.1 Hij kende Hollis goed (‘she was my

dissertation chair and subsequently hired me on her casework classification

project’). ‘Hollis was voortdurend op zoek naar een precieze, empirisch on-

derbouwde taal om te beschrijven wat zij en andere werkers deden. In dit

opzicht was zij meer systematisch en sophisticated dan sommige heden-

daagse onderzoekers, die geneigd zijn te beschrijven wat zij dachten dat zij

deden in plaats van wat zij werkelijk deden. Zij was altijd op zoek naar

‘‘evidence’’ om haar ideeën te toetsen. Zij respecteerde de resultaten die zij

uit onderzoek verkreeg en gebruikte ze om haar opvattingen te wijzigen.

Met andere woorden: zij veranderde haar denkwijze op basis van het bewijs.

. . . Haar praktijkopvattingen waren gekaderd in een psychodynamische

praktijktheorie, wat mogelijk een beperking met zich meebracht voor het
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materiaal dat zij onderzocht en de perspectieven die zij er aan verbond. Maar

iedere scientist-practitioner werkt binnen een bepaald theoretisch kader en

krijgt onherroepelijk te maken met de beperkingen die dat kader met zich

meebrengt’.

De beperkingen van het door Hollis gebruikte kader worden belicht door

Kirk en Reid (2002:31) wanneer zij commentaar geven op Hollis’ uitspraak:

‘We have been committed to objective examination of the facts of each case.

We draw inferences from those facts’. Zij merken op dat het probleem is dat

binnen het psychoanalytische kader deze feiten ongrijpbaar en vaag blijven,

uiterst complex en veelal niet te onderscheiden van fictie.

Overigens bestaat er verschil van opvatting over de mate waarin de diagno-

stic school de klassieke psychoanalytische theorie heeft ‘geı̈mporteerd’. Briar

en Miller menen dat de vooraanstaande ‘diagnostic’ caseworktheoretici zich

volledig achter de klassieke psychoanalytische theorie schaarden en ver-

zuimden de psychoanalytische concepten aan te passen voor de casework-

praktijk. Zij keerden juist de boel om door de problemen zodanig te her-

definiëren dat zij pasten binnen de ongewijzigde psychoanalytische theorie.

Zowel Dore als Hollis zelf verwierpt deze visie. Zij vonden dat de diagnostic

school selectief gebruikmaakte van de persoonlijkheidstheorieën van Freud.

Hollis verduidelijkte haar visie in 1987.2

Afrondend kan worden gezegd dat Hollis voortbouwt op het werk van Ha-

milton, maar door haar wetenschappelijke belangstelling een duidelijk

stempel heeft gedrukt op de ontwikkeling van het social casework van de

diagnostic school. Hollis had invloed op de praktijk door haar classificatie-

systeem en op de ontwikkeling van het maatschappelijk werk onderzoek. Zij

was een gedreven onderzoekster en enthousiasmeerde doctoraalstudenten

aan de Columbia Universiteit voor het doen van onderzoek, zij het dat deze

haar niet volgden in de keuze voor het psychodynamische model. Ze achtten

de onderbouwing daarvan zwak, en al werd wetenschappelijk scepticisme

gestimuleerd, er werden geen alternatieven geboden. Veel van de studenten

uit Hollis’ ‘class’ gingen na het behalen van hun doctorsgraad zelf op zoek

naar die alternatieven. Dat gold voor Scott Briar, Irwin Epstein, Harvey

Gochros, Henry Miller, Edward Mullen, Ben Orcutt, William Reid, Arthur

Schwartz, Richard Stuart en Tony Tripodi, die zich allen na hun studie

inzetten voor het versterken van de invloed van wetenschap op het social

work (Reid, 1994:165 e.v.).

Alice Overton/Katherine Tinker/Marie Kamphuis: casework met
probleemgezinnen

Overton en Tinker hadden een leidende rol in het zogenaamde St. Paul’s

project, een Family Centered Project dat van 1954 tot 1958 werd uitgevoerd

in de Amerikaanse stad St. Paul in Minnesota. Het betrof casework met

probleemgezinnen die zelf niet om hulp gevraagd hadden en in veel ge-
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vallen ook geen hulp wilden, maar bij wie de samenleving ernstige proble-

men signaleerde, in het bijzonder op het gebied van opvoeding van en zorg

voor kinderen. Overton en Tinker beschreven (de leerervaringen van) het

project in het Casework Notebook, Marie Kamphuis zag het belang in van het

project en maakte de procesgang en de conclusies ervan in twee publicaties

toegankelijk voor het Nederlandse maatschappelijk werk (vertaling en be-

werking).

Casework Notebook, 1957

Het avontuur in St. Paul, 1969; Nieuwe wegen in het werk met
probleemgezinnen, 1963

Het Casework Notebook doet gedetailleerd verslag van een praktijkexperiment

gericht op hulpverlening aan probleemgezinnen. Opmerkelijk is dat Helen

Perlman functioneerde als caseworkconsultant voor het project, hoewel haar

werkzaamheden en haar invloed niet worden gespecificeerd. Het praktijk-

experiment was zowel succesvol in relatie tot de cliënten als leerzaam voor

de beroepsgroep. In het vervolg van deze paragraaf wordt geciteerd uit de

publicaties van Marie Kamphuis, die de caseworkers/projectmedewerkers als

volgt aan het woord laat: ‘Wij willen u allereerst zeggen dat wij caseworkers

één ding geleerd hebben: probleemgezinnen hebben een veel gunstiger

prognose dan wij ooit verondersteld hebben. Wij hebben gezien dat verbe-

tering in gezinsfunctionering mogelijk is, zelfs bij personen die zeer be-

perkte mogelijkheden hebben. Wij hebben bij 2/3 van onze gezinnen voor-

uitgang gezien, variërend van beter huishouden tot opmerkelijke verbete-

ring van gezinsfunctionering en gezinscohesie’ (1969:149). Uit het citaat

wordt duidelijk dat de projectmedewerkers erop gericht waren uit hun

werkervaringen lering te trekken, anders gezegd: aan methodiekontwikke-

ling te doen.

In totaal is binnen het project met driehonderd probleemgezinnen ge-

werkt (Kamphuis, 1963:19).

Leren over en van de benadering van probleemgezinnen

In de inleiding van ‘Nieuwe wegen in het werk met probleemgezinnen’ gaat

Kamphuis in op de situatie in Nederland (1963:9 e.v.): ‘Het vraagstuk van de

zg. asocialiteit, onmaatschappelijkheid (andersmaatschappelijkheid) van de

probleemgezinnen of "multi-problemfamilies" heeft het Nederlands maat-

schappelijk werk vóór de Tweede Wereldoorlog fragmentarisch en daarna

continu beziggehouden. Het is bekend dat het aanvankelijk als een wo-

ningprobleem gezien werd en langzamerhand verschoof naar een probleem

dat het maatschappelijk werk in veel bredere sectoren aangaat, terwijl ook de

terminologische verschuiving aangeeft dat het eerst vooral opgevat werd als

een probleem van bedreiging en bescherming van de maatschappij en lang-

zamerhand meer gezien gaat worden in het kader van aanpassingstekorten
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van individu en gezin, die niet voldoende menselijke ontplooiingsmoge-

lijkheden hebben. (. . .) Vooral sociologen zijn, nadat aanvankelijk enkele

psychiaters zich in deze richting geı̈nteresseerd hadden, gefascineerd ge-

worden door het fenomeen onmaatschappelijkheid, en hebben aan de hand

van min of meer intensieve onderzoeken gepoogd de formule te vinden

waarmee men deze groep (is het een groep?) zou kunnen definiëren.’

Kamphuis concludeert dat men poogt de verschijnselen van onmaat-

schappelijkheid te beschrijven en te verklaren, maar als het aankomt op de

vraag hoe te handelen volgt er gewoonlijk een lijst van aanbevelingen die de

maatschappelijk werker niet verder helpt met de concrete vragen waarvoor

hij staat. Dat deze gezinnen geholpen moeten worden met een individueel

contact, gezinsverzorging, vrijetijdsbesteding of zoeken naar werk, staat

buiten kijf, maar elementaire vragen voor de werker zijn bijvoorbeeld: hoe

moet dat individuele contact verlopen, hoe introduceer ik me, hoe bouw ik

een relatie op, hoe is verhouding tussen autoriteit en zelfbeschikking?

Het zou onjuist zijn de sociologen kwalijk te nemen dat zij zich daarover

niet uitspreken, want dit is niet hun terrein. Het is het terrein van het helpen

zelf, van het maatschappelijk werk. En dat is hetgeen in het Casework Note-

book wordt beschreven, de aanpak van het maatschappelijk werk.

Het St. Paul’s project is een voorbeeld van onderzoek van maatschappelijk

werk door maatschappelijk werkers zelf. De opzet ervan doet nu nog fris en

modern aan vanwege de bereidheid te leren van ervaringen, inclusief de

gemaakte fouten.

Aan het St. Paul’s project ging een onderzoek vooraf naar de effectiviteit van

maatschappelijk werkinstellingen. Een van de ontdekkingen was dat 50%

van de beschikbare tijd opging aan 6% van de gezinnen. Men ging die 6%

nader bestuderen en stuitte daarbij niet verrassend op de welbekende ‘multi-

problemfamilies’.

De constatering dat de helft van de tijd besteed werd aan 6% van het

cliëntenbestand, staat haaks op een van de eerste vragen die de maatschap-

pelijk werkers zich stelden: ‘Waarom zullen wij naar mensen toegaan die

onze hulp niet vragen?’ Indien de helft van de beschikbare tijd aan deze

gezinnen werd besteed dan was de vraag: ‘Hoe komt het dat al onze inspan-

ningen zo weinig resultaat opleveren?’ wellicht beter op zijn plaats geweest.

Het kan natuurlijk zijn dat de contactfrequentie voornamelijk tot stand

kwam als gevolg van klachten vanuit de sociale omgeving (familie, buurt,

school, schuldeisers, politie) en dat die contacten zich in een gedwongen

context afspeelden. Hoe dan ook lijkt het niet vergezocht te constateren dat

de hulpverlening onbevredigend verliep. En uit het project bleek dat de tot

dusver gekozen aanpak de oorzaak was van de povere resultaten. De Ameri-

kanen durfden dit onder ogen te zien. Een van de publicaties over het project

kreeg de titel: ‘Let us look at our failures’. Door de werkwijze te veranderen

bleek dat met 2/3 van de gezinnen betere resultaten bereikt konden worden.

Het projectverslag begint met de vraag: ‘Wie zijn de gezinnen?’ Het gaat om

gezinnen die een lange geschiedenis hebben van negatieve ervaringen met
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sociale instanties. Gemiddeld hadden de gezinnen al vijftien jaar contact met

social workers en waren ze bekend bij negen verschillende sociale instel-

lingen. De problematiek is meervoudig en chronisch; problemen komen

steeds terug, vaak over meerdere generaties. De gezinnen zijn gedesorgani-

seerd, en ze kennen naast ernstige gedragsproblemen moeilijkheden op

economisch gebied en/of gezondheidsproblemen. Doorgaans worden de ge-

zinnen beschouwd als ‘sociaal delinquent’, zij gedragen zich niet zoals de

maatschappij dat zou wensen, zij zijn in conflict met het gezag. Het meest

voorkomende kenmerk van deze gezinnen is wantrouwen; er is een grote

afstand tussen hen en de rest van de gemeenschap. Maatschappelijk werkers

raken dikwijls gefrustreerd omdat de gezinnen de hulp die zij aanbieden

niet kunnen of willen gebruiken. De gezinnen zien maatschappelijk werkers

als vertegenwoordigers van de gezagsstructuur van de gemeenschap waar-

mee zij vaak hard in botsing komen. De meest gangbare vrees is: ‘zij komen

je kinderen weghalen’.

Zoals eerder vermeld vroegen de maatschappelijk werkers zich af: ‘Waar-

om zullen wij naar mensen toegaan die onze hulp niet vragen?’ Het ant-

woord dat ze zelf gaven luidt: ‘Deze gezinnen vormen een bedreiging voor

zichzelf en voor het welzijn van de gemeenschap. De gemeenschap moet

tussenbeide komen om: a. haar eigen actuele en toekomstige belangen te

beschermen en b. verspilling van menselijk leven en de daarmee gepaard

gaande ellende in deze gezinnen te voorkomen. Vooral ook de zorg voor

kinderen vormde een sterk motiverende kracht’.

Van individuele naar gezinshulpverlening

Kenmerkend voor het project was dat men focuste op het gezin als geheel. De

opzet was dat zoveel mogelijk één maatschappelijk werker contact met het

gezin onderhield; contact onderhouden met die ene werker was vaak al

moeilijk genoeg.

In de tijd die aan het project voorafging werd in naam ook wel gezinsge-

richt gewerkt, maar in feite ging het om de cliënt en zijn gezin of het kind en

zijn gezin (20). Eén persoon, en niet zelden was dat de vrouw en moeder,

werd gezien als de centrale acteur op het podium – met op de achtergrond de

andere gezinsleden en de omgeving. Om dit te voorkomen werd in het kader

van het project een model gemaakt voor een gezinsprofiel dat de gezins-

functies in kaart bracht. Een uitgewerkt gezinsprofiel gaf een beeld van

huisvesting en huishouding, economische gang van zaken, sociale activitei-

ten, vrijetijdsbesteding, gewoonten op het gebied van gezondheid, verzor-

ging en opvoeding van de kinderen, gezinscohesie en emotioneel klimaat,

individueel gedrag en aanpassing, relatie tot de maatschappelijk werker van

het project, en de manier van omgaan met school, kerk, gezondheidsinstel-

lingen en maatschappelijk werkinstellingen.

Om te komen tot een sociale diagnose werden deze aspecten met elkaar in

verband gebracht, waarbij uitdrukkelijk gelet werd op positieve en gezonde

sectoren in het gezinsfunctioneren. ‘Wanneer wij de negatieve aspecten

concretiseren, wordt duidelijk wat veranderd moet worden. Wanneer wij de
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positieve gegevens vertellen, laten wij zien op grond waarvan wij menen dat

veranderingen mogelijk zijn’ (42). Over het model voor het gezinsprofiel

wordt opgemerkt dat het geen keurslijf mag worden. Geen enkel model of

hulpmiddel kan goede ogen en oren vervangen.

De maatschappelijk werkers van het project probeerden te komen tot

partnerschap met het gezin. In het Casework Notebook proberen ze zich re-

kenschap te geven van wat ze daaronder verstaan: ‘Casework was eerst het

bedenken van een plan dat goed was voor de ander. Wij zeiden, vriendelijk,

wat zij moesten doen op grond van onze opvattingen. Wij vonden bijvoor-

beeld een beter huis nodig en waren dan teleurgesteld als het gezin daarvan

geen gebruik maakte en onze hulp niet op prijs stelde. Wij ontdekten dat

mensen op gang moeten komen door eigen krachten in de richting die zij

zelf gekozen hebben. Toch dachten wij nog dat diagnose en behandelings-

plan uit de koker van de werker dienden te komen’ (26). Partnerschap in het

delen van de diagnose, of zo men wil van de doelen, bleek niet eenvoudig:

‘Cliënten op de hoogte stellen van wat wij hoorden en zagen, bleek voor ons

in de praktijk een van de moeilijkste dingen. Wij dachten dat wij het gezin

zouden kwetsen, zouden beledigen, als wij open en eerlijk zouden zijn. In

het begin voelden wij ons indringers en waren wij bang voor explosieve

reacties. Wij vonden het moeilijk te zeggen dat wij wisten dat de kinderen

stalen en de ouders dikwijls dronken waren of ruzie hadden. Wij dachten

door duidelijke uitspraken te vermijden de gezinnen te beschermen tegen de

harde feiten van het bestaan die reeds zo lang hun deel waren. Dit bleek een

misvatting. Wij kwamen erachter dat wij eigenlijk onszelf probeerden te

beschermen. Wij waren bang voor vijandige reacties of de deur gewezen te

worden. Wij hoopten op de een of andere manier een prettige verhouding tot

het gezin te krijgen en dan zaken te doen. Dat werkte dus niet. Doordat wij

niet vertelden waarom we kwamen werden de gezinnen in het onzekere

gelaten over het doel van onze komst. Hierdoor steeg hun wantrouwen en

was het onmogelijk echt contact te maken. Wij leerden hen eerlijk vertellen

waarvoor wij kwamen. Wij leerden hen brieven en gedeelten van rapporten

te laten lezen die wij schreven aan instellingen. Partnerschap lijkt voor het

werken met deze cliënten mogelijk een wat hooggegrepen term, maar het is

onze ervaring dat zonder partnerschap onze pogingen mislukten’ (40 e.v.).

Methodische uitgangspunten die hun waarde bewezen

Het gaat in het Casework Notebook om outreachingcontacten, die – dit terzijde

– aan het begin van de eenentwintigste eeuw herontdekt worden, waarbij

veel van de vragen van toen opnieuw gesteld worden. Bijvoorbeeld de vraag

hoe contact te leggen met personen of gezinnen die geen hulpvraag stellen,

en wel of niet vooraf kennisnemen van bestaande rapportage over het gezin.

Dit laatste is een dilemma, want enerzijds dreigt het risico van klakkeloos

overnemen van oordelen van derden, en anderzijds het risico dingen over het

hoofd te zien die andere professionals al opgemerkt hebben. Keuzes zijn

onontkoombaar en moeten zo verantwoord mogelijk gemaakt worden. Ga je

als maatschappelijk werker voor de eerste keer zonder aankondiging bij de
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mensen langs, maak je eerst een afspraak, telefonisch, per brief, of via

iemand die het gezin al kent en vertrouwt? Steeds is het zaak na te gaan

welke van de mogelijkheden voor dit gezin de beste is. In het Notebook

worden de voor- en nadelen van de alternatieven op grond van praktijk-

ervaringen gerubriceerd. In het project van St. Paul werden van meet af aan

veel bezoeken ’s avonds gebracht om ook de vaders te bereiken, en daarmee

werd een duidelijke boodschap afgegeven.

Methodische uitgangspunten die in de praktijk ontwikkeld werden en van

waarde bleken, zijn de volgende:

– Bewijzen van nuttigheidswaarde

Om het contact van de grond te krijgen is een tastbare dienst gewoonlijk

van meer waarde dan dadelijk het gesprek aangaan over gevoelens en ge-

dragingen. Handelen overtuigt meer dan praten alleen.

– Volharding tonen

Het komt erop aan volhardend te blijven aankloppen, ook als het be-

oogde cliëntsysteem reageert met afwijzing, weerstand, minachting of

belediging. Wie outreachend hulp aanbiedt dient te leren omgaan met wat

Rooney (1992) later zal bestempelen als reactance en strategische zelfpre-

sentatie. Mensen reageren op wat ze ervaren als inperking van hun vrij-

heid door op allerlei manieren te pogen hun vrijheid te herwinnen, en ze

presenteren zich op zo’n manier aan de werker dat diens invloed zoveel

mogelijk geneutraliseerd wordt. In het St. Paul’s project lieten ze bij-

voorbeeld merken dat de maatschappelijk werker niet gewenst was door

op de tijd van het afgesproken huisbezoek hun huis vol mensen te halen,

de radio keihard te laten spelen, huishoudelijke karweitjes te gaan doen, of

te reageren met ijzig stilzwijgen dan wel met de luidkeelse aanbeveling –

al dan niet gepaard gaand met bedreigingen – om zo gauw mogelijk te

verdwijnen.

Dit ging de maatschappelijk werkers niet in de koude kleren zitten. Ze

zeggen hierover dat afwijzing door beoogde cliënten onvermijdelijk

weerstand bij henzelf opriep. Het hanteren van deze weerstand noemen zij

de belangrijkste sleutel tot het begin van een werkrelatie met een pro-

bleemgezin.

Doorzetten, volharden bleek noodzakelijk – en het bleek tevens voor de

gezinnen één van de pluspunten. Bij de evaluatie werd soms opgemerkt:

‘Wij dachten dat je na het eerste bezoek, toen wij zo gemeen tegen je

waren, nooit meer zou terugkomen, maar je meende het echt!’

– (Ook) focussen op wat positief is

Het is noodzakelijk om te zoeken naar wat in het gezin wél mogelijk is,

wat de gezinsleden wél tot stand hebben gebracht, waar zij wél in geslaagd

zijn, welke overlevingsstrategieën zij hebben gebruikt om het hoofd boven

water te houden (ook een principe van het huidige oplossingsgericht wer-

ken).

– Ouders aanspreken in hun ouderrol

Omdat de zorg voor kinderen een belangrijke invalshoek is voor het

werken met deze probleemgezinnen, dient de maatschappelijk werker met

de cliënten een antwoord te vinden op de volgende vragen:
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. Hoe dienen de kinderen zich volgens de ouders te gedragen?

. Welke dingen doen de kinderen die door de ouders gewaardeerd wor-

den?
. Door wie en op welke wijze wordt deze waardering getoond?
. Welk gedrag wordt afgekeurd?
. Hoe en door wie worden de gedragingen van de kinderen ingeperkt?

– Zoeken naar overlap in motivatie en doelen

Kunnen de visie en de doelen van werker en gezin met elkaar in over-

eenstemming gebracht worden? Niet zonder meer, zeggen de schrijvers.

‘Het punt van aanraking van het ‘diagnostisch denken’ van het gezin en

van u zelf, zal in het begin misschien niet zichtbaar zijn, maar als u

beginnen kunt met de eerste zorgen van het gezin, zullen er meer punten

van overeenkomst tevoorschijn komen. De mate van wederkerig begrip

ten aanzien van de situatie en gezamenlijke planning weerspiegelt de

kwaliteit van uw relatie’ (73). ‘Wat de werker wil bereiken dient duidelijk

te zijn, maar hij is er steeds op uit te zoeken naar overlap en overeen-

stemming met wat de cliënt wil bereiken’. Een en ander vormt een voor-

afschaduwing van wat Reid en Hanrahan (1982:328 e.v.) later benoemen als

‘motivational congruence’ tussen werker en cliënt.

– Coördineren van hulp- en dienstverlening

Niet alleen onderhield één daartoe aangewezen werker het contact met

het gezin, dezelfde werker trad ook op als coördinator van de verschillende

vormen van dienstverlening en fungeerde als schakel tussen cliënt en ge-

meenschap (115 e.v.).

Het bovenstaande kan gezien worden als een samenvatting van wat de pro-

jectmedewerkers geleerd hebben en als zodanig willen meedelen aan vakge-

noten. Op het eind vatten ze hun hoofdconclusies nog eens samen. Pro-

bleemgezinnen bleken een aanmerkelijk gunstiger prognose te hebben dan

verondersteld werd. De cliënten in het project reageerden veel beter op

duidelijkheid dan op vaagheid. De werkelijkheid verbloemen werkt niet,

maar wel is het zaak eerlijkheid niet te verwarren met vijandigheid.

De gezinsbehoefte dient centraal te staan in plaats van een optelsom van

individuele behoeften, en het is van essentieel belang niet te snel af te haken.

Snel afhaken is even verkeerd als een overdosis meeleven: ‘Ik kreeg aldoor

erg met mezelf te doen’, zei een sterk empathisch benaderde cliënt achteraf.

De werkers van het project vinden dat het maatschappelijk werk verant-

woordelijkheid draagt voor gezinnen in een ernstige achterstandssituatie en

achten het terecht dat deze gezinnen ten laste van de gemeenschap komen.

In de toekomst achten zij meer samenwerking nodig tussen maatschappelijk

werkers, andere sociale professionals en onderzoekers.

Overwegingen

In de caseworkgeschiedenis loopt een duidelijke lijn van Social Diagnosis van

Richmond naar het Casework Notebook van Overton/Tinker/Kamphuis. In de

tijd van Richmond had men veel aandacht voor de materiële zorgen van
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mensen. Door de inbreng van psychoanalytische scholen (Freud & Rank)

verschoof die aandacht naar psychologische aspecten en dat leidde ertoe dat

het social work zich vooral ging inzetten voor cliënten uit andere bevol-

kingslagen. Bij Overton en Tinker c.s. kan men zeggen dat de aandacht voor

materiële en achterstandsproblematiek terugkeert, nu verrijkt met aandacht

voor psychologische, sociologische en pedagogische aspecten. Met vallen en

opstaan en met de intentie om van ervaringen te leren wordt geprobeerd de

leefomstandigheden en -mogelijkheden van de betrokken gezinnen te ver-

beteren. Geen grote theoretische verhalen vormen het uitgangspunt, maar

de klassieke principes van het social casework: beginnen waar de cliënt is, de

cliënt accepteren zoals hij is en hem niet veroordelen, aanknopen bij posi-

tieve mogelijkheden van de cliënt en in de omgeving, het tempo van de cliënt

volgen, de cliënt van meet af aan zoveel mogelijk bij de aanpak betrekken.

Goede voorbereiding en volhardende inzet, bezinning op de aanpak, leren

van fouten en op basis van ervaringen bijstellen van de aanpak, ervaringen

expliciteren (op schrift stellen) en erop reflecteren met collega’s en case-

workconsultanten hebben in St. Paul geleid tot een projectverslag dat vele

decennia na dato nog blijkt aan te spreken. Vanwege de methodische in-

houd, maar ook omdat de werkwijze van de maatschappelijk werkteams in

het project een voorbeeld blijkt van het realiseren van twee belangrijke

kerntaken van de maatschappelijk werker (NVMW-Beroepsprofiel, 2006):

zichzelf ontwikkelen in het beroep en bijdragen aan de ontwikkeling van het

beroep.

Felix Biestek: de waarde(n)volle caseworkrelatie

Felix Biestek, een jezuı̈et, was professor of Social Work aan de Loyola Uni-

versity in Chicago. Zijn boek over de caseworkrelatie wordt in zijn obituary

in de New York Times van 31-12-1994 het academisch equivalent van een best-

seller genoemd. Er werden meer dan honderdduizend Engelstalige versies

van verkocht en het verscheen in zes talen. Om onnaspeurlijke redenen

(mogelijk door de link met religie?) niet in het Nederlands.

The Casework Relationship, 1957

Biestek publiceerde The Casework Relationship een decennium nadat de eerste

Amerikagangers van zich deden horen, en geeft in dit boek helder weer

welke ontwikkelingen in de voorafgaande jaren op caseworkgebied hebben

plaatsgevonden. Biestek start vanuit de cliënt: wat speelt bij deze als hij bij

het maatschappelijk werk aanklopt? Hij onderscheidt bij de cliënt zeven

behoeften die hij gebruikt als basis voor zeven werkprincipes. Deze brengt

hij onder in een overzichtelijk schema, waarna hij elke behoefte en elk

principe uitwerkt in een hoofdstuk waarin hij tevens de belangrijkste ont-

wikkelingen vanaf 1920 weergeeft.

Centraal staat een typering van de caseworkrelatie: waarom vormt die voor
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het werk een onontbeerlijk instrument, hoe wordt het tot stand komen ervan

bevorderd, en wat kan door middel van deze relatie worden bereikt?

Hoewel Biestek hier en daar verbindingen legt met zijn religie en met de

katholieke moraalleer (vooral als het gaat om ongehuwde moeders), is zijn

boek een heldere mix van betrokkenheid op mensen in nood, kennis van

zaken, scherp inzicht en rake formuleringen. Dat zegt ook Eileen Young-

husband, een van de grand old ladies van het Engelse social work, in haar

voorwoord: ‘Attempts to describe or analyze the nature of the relationship

between persons and the use of this relationship by the social worker to help

the client are beset with pitfalls. On the one hand they may sound like

sentimental waffle, or wishful thinking or attempts to give high-sounding

titles to simple processes; while on the other hand those who struggle with

this task are sometimes accused of cold dissection or an indifferent detach-

ment from the urgent sorrows of men. Father Biestek walks this knife edge

with notable success. His real concern to help people in trouble shines

through every page, also does a robust common sense, and a recognition that

neither love nor common sense are enough unless they are coupled with the

best knowledge that psychology, psychiatry and social work practice can

give’.

Cliëntbehoeften, circulaire interactie en werkprincipes

Biestek gaat uit van de hypothese dat de emotionele en sociale behoeften die

alle mensen met elkaar gemeen hebben, geı̈ntensiveerd worden op het mo-

ment dat iemand hulp vraagt bij een maatschappelijk werkinstelling. Het

gaat om behoeften als: behandeld te worden als een individu, geaccepteerd

(niet veroordeeld) te worden en zelf beslissingen te kunnen nemen over eigen

leven. Veel cliënten zijn bang dat deze behoeften in het gedrang zullen

komen, waardoor ze zich juist extra sterk doen voelen. Herkennen en er-

kennen van dit gegeven is de bakermat van de dynamische interactie van

attitudes en gevoelens tussen cliënt en maatschappelijk werker. Biestek ba-

seert hierop zijn zeven werkprincipes.

De interactie kent drie bewegingen. De eerste beweging is er een van cliënt

naar werker. De cliënt, die met de werker moet praten over zijn probleem en

zijn onvermogen om het op te lossen, is bang dat hij meer als een ‘geval’ dan

als een individu behandeld zal worden, dat zijn gedrag zal worden afge-

keurd, dat hij gedwongen zal worden om dingen te doen die hij niet wil en

dat zijn vertrouwelijke gegevens niet geheim zullen blijven.

De tweede beweging gaat van de werker naar de cliënt. De werker reageert

op de ‘berichten’ van de cliënt door het communiceren van respect voor diens

basic human rights en de integriteit van zijn persoon, waarmee hij beoogt de

angst van de cliënt te verminderen.

De derde beweging is er weer een van cliënt naar werker, wanneer de cliënt

ervaart hoe de werker op hem reageert en zijn ervaring weer op de een of

andere manier tot uitdrukking brengt.

Deze drie basale bewegingen zijn circulair en gaan ongemerkt in elkaar

over; ze worden onderdeel van circulaire processen en zijn alleen als con-
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cepten te onderscheiden. Hierna volgt een schematische samenvatting die

Biestek geeft (17) van de inhoud van zijn boek. De drie zojuist genoemde

bewegingen zijn in kaart gebracht in drie kolommen, en in de vierde kolom

wordt een werkprincipe aangeduid dat in feite een reactie is op de behoeften

van de cliënt in de eerste kolom, en dat in de tweede kolom (respons van de

werker) op een concrete manier tot uitdrukking wordt gebracht.

De zeven werkprincipes uitgewerkt

Biestek werkt de zeven in de tabel weergegeven werkprincipes verder uit,

waarvan hier een beknopte samenvatting volgt.

j1 Individualisering

Individualisering in de professionele dienstverlening vereist adequate atti-

tudes, kennis en vaardigheden, waaronder:

Schematisch overzicht van de theorie van Biestek

Eerste beweging:

de behoeften van de

cliënt

Tweede beweging:

de respons van de case-

worker

Derde beweging: het

opmerken van de res-

pons door de cliënt

Het werkprincipe

1 Te worden behandeld

als een individu

2 Het kunnen uiten van

gevoelens

3 Aandacht krijgen voor

de problemen

4 Met respect te wor-

den behandeld

5 Niet veroordeeld te

worden

6 In staat te zijn tot het

maken van eigen keu-

zes en beslissingen

7 Vertrouwelijkheid

De maatschappelijk

werker staat open voor

deze behoeften, begrijpt

ze en reageert er op

adequate wijze op

De cliënt merkt de re-

acties van de werker op

en brengt dit in zijn re-

acties tot uitdrukking

1 Individualisering

2 Alert zijn op het uiten

van gevoelens

3 Gedoseerd emotionele

betrokkenheid tonen

4 Acceptance

5 Niet-veroordelende

houding

6 Uitgaan van het zelf-

beschikkingsrecht van de

cliënt

7 Vertrouwelijkheid en

geheimhouding
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– zoveel mogelijk vrij zijn van vooroordelen en in elk geval de eigen voor-

oordelen kennen;

– kennis van menselijk gedrag; gezond verstand in combinatie met kennis

en inzichten ontleend aan de gezondheidszorg, psychologie, psychiatrie,

sociologie en filosofie;

– vaardigheden om te luisteren en te observeren, aan te sluiten bij het tempo

van de cliënt, open te staan voor diens gevoelens en de context van het

hulpverleningsproces te blijven zien.

De werker moet er niet alleen van overtuigd zijn dat individualiseren es-

sentieel is om effectief te helpen, maar dient dat ook in zijn gedrag tot uit-

drukking te brengen. Dit door zorgvuldigheid in optreden, nakomen van

afspraken, zorg voor privacy, goede gespreksvoorbereiding en het betrekken

van de cliënt bij de aanpak.

j2 Alert zijn op het uiten van gevoelens

Uitgangspunt bij casework is dat alle problemen waar cliënten mee komen

psychosociale problemen zijn. Dit houdt in dat ook materiële hulpvragen

een emotionele component hebben. Primair focust de werker op de cliënt in

relatie tot zijn probleem, in plaats van exclusief op het probleem. De ‘hele’

persoon met zijn probleem komt naar de instelling om hulp; daarom dient

de caseworker zich op zijn minst bewust te zijn hoe de cliënt zijn probleem

beleeft. (H)erkennen van de behoefte van cliënten om negatieve gevoelens te

kunnen uiten, betekent voor cliënten een wezenlijke handreiking. Uiten van

gevoelens dient echter wel gerelateerd te zijn aan doelen in het hulpverle-

ningsproces. Mogelijke doelstellingen zijn: het bieden van gelegenheid om

spanning en druk te verminderen (ventileren, catharsis), meer zicht krijgen

op de samenhang tussen probleem en persoon, verdiepen van de relatie.

Het laatste houdt in dat het uiten van gevoelens niet ongelimiteerd kan

gebeuren. Gerichte begrenzing (purposeful limitation) is nodig, met het oog op

diagnose en behandelplan. Begrenzingen hangen ook samen met het werk-

terrein van de instelling en tijdlimieten van de werker. In de beginfase

dienen werkers cliënten ervan te weerhouden om te snel met zwaarbeladen

emotionele zaken te komen, want dat vraagt om een goede relationele basis.

Vooral bij de intake moet de werker hier alert op zijn. Het uiten van vijan-

dige gevoelens jegens de instelling of de werker kan wijzen op een onhan-

dige manier van aandacht vragen of het testen van de acceptance van de

werker. De betekenis van dit soort gedrag dient nagegaan te worden, zonder

dat het gestimuleerd wordt.

De rol van de werker bestaat bovenal uit het creëren van een atmosfeer die

het de cliënt mogelijk maakt om zijn gevoelens te uiten. Zo’n atmosfeer

komt tot stand wanneer de werker de cliënt zijn verhaal op zijn eigen manier

laat vertellen, duidelijk maakt dat ook gevoelens tellen en er niet voor weg-

loopt als de cliënt (ook negatieve) gevoelens uit. De atmosfeer omvat ook het
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vertrouwen dat de cliënt heeft in de werker en de acceptance van de werker

ten opzichte van de cliënt.

Gevoelens zijn feiten die niet over het hoofd gezien kunnen worden in het

kader van onderzoek, diagnose en behandeling. De subjectieve betekenis die

een cliënt toekent aan zijn situatie is minstens zo belangrijk als de objectieve

feiten in de situatie.

j3 Gedoseerd emotionele betrokkenheid tonen (controlled emotional
involvement)

Biestek ziet als werkeractiviteiten op emotioneel gebied: sensitivity, under-

standing en respons. Sensitivity gaat erom dat de werker de gevoelens van de

cliënt opmerkt; bij understanding legt hij verband tussen de gevoelens van

de cliënt en het probleem. De respons van de werker op het niveau van de

gevoelens is het belangrijkste psychologische element in de werkrelatie en

stelt ook de hoogste eisen. Ze kan onder woorden gebracht worden maar dat

hoeft niet per se: de respons kan zowel verbaal als non-verbaal zijn. Essen-

tieel is dat het gaat om een respons van attitude en gevoelens die geleid

wordt door kennis en doelgerichtheid. De werker toont gedoseerd zijn eigen

emotionele betrokkenheid. Hij doet dat selectief: afgestemd op het doel van

de casus, het doel van het specifieke gesprek en het directe doel van de

respons. De respons werkt alleen voor zover ze van binnenuit komt. Als het

gaat om lege gebaren of inhoudsloze woorden merken cliënten dat door-

gaans feilloos op. (Toch slagen bekwame oplichters erin juist op dit gebied

hun slachtoffers om de tuin te leiden. LJ)

j4 Acceptance

Biestek probeert een duidelijke invulling te geven aan het werkprincipe

‘acceptance’, dat hij een van de meest vage begrippen in ‘our professional

language’ noemt. Hij onderscheidt drie stappen in wat hij uitdrukkelijk

noemt de handeling acceptance (the action of acceptance):

– de werker dient objectief waar te nemen wat hij accepteert;

– hij dient verband te leggen tussen wat hij objectief accepteert en de be-

tekenis die het heeft voor de cliënt en de doelstelling van de hulpverle-

ning;

– hij dient dit te erkennen als een onmiskenbare realiteit.

Het object van acceptance is de cliënt zoals die werkelijk is, met zijn sterke

en zwakke kanten, zijn mogelijkheden en beperkingen, zijn acceptabel en

onacceptabel gedrag. De kern is dat de werker de cliënt blijft respecteren,

hoewel hij een realistisch beeld heeft van diens tekortkomingen.

Acceptance dient niet te worden verward met approval (instemming,

goedkeuring). ‘Acceptance does not mean approval of deviant attitudes or

behaviour. The object of acceptance is not ‘‘the good’’ but ‘‘the real’’. The

object of acceptance is pertinent reality’ (72).
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Acceptance in het kader van casework is vergelijkbaar met het accepteren van

symptomen in de medische wereld. Uitgaan van de realiteit is voor cliënt en

werker van belang omdat de cliënt de belangrijkste bijdrage levert in het

hulpverleningsproces.

De hindernissen die acceptance in de weg staan zijn talrijk. Vaak heeft de

werker met een bepaald gebied geen affiniteit. Vooringenomenheid, voor-

oordelen en door elkaar halen van acceptance en approval komen ook veel

voor.

De rol van de werker is de cliënt te helpen zich van een situatie die on-

wenselijk en onacceptabel is te bewegen naar een situatie die wenselijk is en

acceptabel. Daarom zijn in elke praktijksituatie aspecten aanwezig van nor-

men en waarden, van goed en verkeerd, van recht en krom.

j5 Niet-veroordelende houding

Cliënten hebben dikwijls angst om afgewezen en veroordeeld te worden; zij

zien de werker als een vertegenwoordiger van de maatschappij die hen ver-

oordeelt. De niet-veroordelende houding van de werker houdt niet in dat die

geen boodschap heeft aan sociale, wettelijke en morele normen en waarden.

Maar hij oordeelt niet – zoals de rechter – over schuld of onschuld; hij vormt

zich een zo objectief mogelijk beeld van de attitudes, waarden, normen en

handelingen van de cliënt. Deze dient de niet-veroordelende houding te

ervaren, primair door de toon en de opstelling van de werker.

j6 Uitgaan van het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt

Biestek blikt terug naar de periode tussen 1920 en 1930 toen het besef groeide

dat cliënten de behoefte en het recht hadden om actief te participeren in het

caseworkproces. Dit besef kwam voort uit de overtuiging dat mensen van

nature vrij zijn; het werd versterkt door het concept van ‘democratic living’

en bevestigd door de pragmatische waarneming dat casework alleen dán

werkelijk effectief is als de cliënt zijn eigen keuzes maakt. Overigens werd

dit principe in de genoemde periode – mede door sociaaleconomische om-

standigheden – zeker niet voluit in praktijk gebracht. Tussen 1930 en 1940

werd het concept verder uitgewerkt. Het werd duidelijker dat niet alle

cliënten in staat zijn hun eigen beslissingen te nemen. De beperkingen van

het zelfbeschikkingsrecht van cliënten door de wet, door morele opvattingen

en door het werkterrein van de instelling, werden uitvoerig bediscussieerd.

De conclusie luidt dat de werker handelt conform het zelfbeschikkingsrecht

van de cliënt indien hij deze:

– behulpzaam is bij het verhelderen van zijn probleem en het bieden van

perspectief;

– in contact brengt met hulpbronnen die in de gemeenschap aanwezig zijn;

– activeert bij het gebruiken van de eigen mogelijkheden.
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j7 Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Maatschappelijk werk heeft meer met intieme zaken van mensen te maken

dan veel andere hulpverlenende beroepen. Vertrouwelijkheid en geheim-

houding zijn daarom voor cliënten van wezenlijk belang. In het social case-

work kunnen ze vanuit twee gezichtspunten worden bekeken: als een on-

derwerp van de beroepscode voor de maatschappelijk werker en als een

element van de caseworkrelatie. Biestek kiest vooral het laatste perspectief.

Na een beschouwing over het waarom van vertrouwelijkheid en geheim-

houding vanuit zijn religieuze visie, stelt hij dat het in het maatschappelijk

werk gaat om een ‘groepsgeheim’. De meeste maatschappelijk werkers zijn

werknemer bij een instelling en dienstverlening is niet mogelijk indien de

informatie niet wordt gedeeld met andere mensen binnen die instelling. Dit

reduceert de plicht tot geheimhouding niet, ze geldt voor iedereen die van de

informatie op de hoogte is.

Maar de geheimhouding is niet absoluut. Er zijn diverse begrenzingen op

basis van conflicterende belangen: binnen het cliëntsysteem zelf, en tussen

de rechten van de cliënt enerzijds en die van mensen in diens omgeving, de

maatschappelijk werker, de instelling en de gemeenschap.

Biestek besluit zijn boek met de conclusie dat de caseworkrelatie het be-

roepsbeeld van de maatschappelijk werker weerspiegelt: hij is zowel een

realist die met beide benen op de grond staat als een ‘clear-eyed’ idealist. Als

realist ziet hij de harde werkelijkheid in het leven van zijn cliënten onder

ogen. Als idealist ziet hij de waarde en waardigheid in mensen die soms zelfs

hun zelfrespect verloren hebben. Als idealist is de werker de verdediger van

individuele rechten, als realist weet hij dat die rechten begrensd zijn door de

rechten van anderen en door de rechten van de gemeenschap. Als realist

begrijpt hij het belang van de emotionele component in het leven van men-

sen in nood, als idealist weet hij dat emotionele behoeften en problemen,

belangrijk als ze zijn, niet de belangrijkste overwegingen zijn in het leven

van mensen. Zonder zijn eigen waarden en normen in de omgang met

cliënten als standaard te hanteren, probeert hij mensen te helpen met in-

achtneming van sociale, wettelijke en morele begrenzingen.

Overwegingen

Het boek van Biestek, zegt Younghusband in haar voorwoord van dit boek,

biedt geen ‘sentimental waffle’, noch ‘wishful thinking’ of pogingen ‘to give

high-sounding titles to simple processes’. Inderdaad geeft het blijk van het

belang van oprechte betrokkenheid op mensen ‘in trouble’, gecombineerd

met gezond verstand en de erkenning dat integratie moet plaatsvinden met

het beste dat menswetenschappen te bieden hebben. Biestek slaagt erin de

complexe communicatieve processen die spelen tussen cliënt en hulpverle-

ner helder onder woorden te brengen. Hij beschrijft ze van binnenuit, als een

direct betrokken waarnemer en rapporteur, met kennis van zaken, scherp

analyserend en met invoelend vermogen. Biestek beschrijft meer dan de
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hulpverleningsrelatie (de titel van het boek): hij geeft in kort bestek essen-

tiële aspecten weer van hulpverlening binnen het social workkader. De

werkrelatie is daarvan een belangrijk onderdeel, ze vormt de context waar-

binnen de door Biestek beschreven handelingen een plaats krijgen.

Lijnen die al in het werk van Richmond en Hamilton te vinden zijn wan-

neer ze schrijven over de ontwikkeling van de ‘friendly-visiting’ relatie tot de

professionele relatie, trekt hij door. Daarmee verdiept en verrijkt hij wat

deze en andere caseworkauteurs tot dan toe over de relatie naar voren

brachten.

Bertje Jens: beroepsethiek en maatschappelijk werk

Terwijl het maatschappelijk werk in Nederland op methodisch vlak veel bij

het buitenland (vooral de VS) ‘haalde’, beschikt het sinds 1967 over een

standaardwerk van eigen bodem: Beroepsethiek en code voor de maatschappelijk

werker van de juriste L.F. (Bertje) Jens. Zij was vanaf 1963 werkzaam als staf-

docente aan de Protestantse Voortgezette Opleiding in Amsterdam en ac-

cepteerde in 1967 de uitnodiging van Marie Kamphuis om te komen werken

aan de Academie voor Sociale en Culturele Arbeid in Groningen. Jens laat

verbanden zien tussen het methodisch handelen van maatschappelijk wer-

kers en de ethische implicaties die het werken met cliënten van het maat-

schappelijk werk met zich meebrengt.

Beroepsethiek en code van de maatschappelijk werker, 1967, 1972

Het boek bestaat uit twee delen: I. Uitgangspunten en situatie, II. De inhoud

van de code. Deel I begint met een beschouwing over professies en twee

elementen die daarin steevast naar voren komen: de kenniscomponent en de

ethische component. De kenniscomponent betreft de theoretische grondslag

van de beroepsuitoefening. Inzicht in de samenhang van verschijnselen en in

het verloop van processen verschaft professionals een basis voor de compe-

tentie handelend op te treden om bepaalde effecten te bereiken. De ethische

component is geworteld in het gegeven dat professionals belangrijke func-

ties vervullen in de samenleving. In de uitoefening van hun beroep zijn zij

gericht op het bevorderen en veiligstellen van in de samenleving hoogge-

achte waarden, bijvoorbeeld gezondheid en rechtvaardigheid. De erkenning

van een waarde in een samenleving is voorwaarde voor de ontwikkeling van

een op realisering van die waarde gerichte professie. Dat is de basis van de

maatschappelijke opdracht die professionals te vervullen hebben. Hoewel zij

niet de enigen zijn die zich bezighouden met het bevorderen van de waarde

waarop het beroep is gericht, is het bijzondere van hun positie in de maat-

schappij dat zij uit hoofde van hun beroep deze waarde centraal stellen.

De kenniscomponent en de ethische component hangen samen. De theo-

retische kennis die voor professionele dienstverlening nodig is, heeft tot

gevolg dat deze zich onttrekt aan de controle van wie niet over deze des-
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kundigheid beschikken. Hun kennis en kunde verschaft professionals

macht. Als tegenwicht is de garantie van een al dan niet expliciet geformu-

leerde beroepsethiek aanwezig. Deze houdt de waarborg in dat professionals

hun kennis en kunde alleen in overeenstemming met die waarde zullen

gebruiken.

Professies worden uitgeoefend als vrij beroep of in dienstverband in orga-

nisaties. Dit laatste houdt het aanvaarden van opdrachten in, het afleggen

van verantwoording over de uitvoering, integratie van de eigen bijdrage in

een groter geheel, afstemmen van het eigen aandeel op dat van anderen en

beperking van eigen vrijheid door zich te houden aan regels die gelden voor

het geheel. Daar staat tegenover dat de organisatie rekening dient te houden

met de verantwoordelijkheid ten opzichte van de gemeenschap en de uit de

beroepscode voortvloeiende verplichtingen van de professional. Organisaties

kunnen immers slechts ten volle profijt trekken van de bijdragen van pro-

fessionals, wanneer hen de ruimte wordt geboden om hun beroep waar te

maken.

Waarden en normen: ethiek

Jens definieert waarden als centrale maatstaven voor de beoordeling van

gedrag, toestanden en gebeurtenissen. Ze vormen de motor voor het hande-

len, maar zijn op een hoog niveau van abstractie nauwelijks grijpbaar. Er is

geen dwingend verband tussen normen en waarden.

‘Goed’ is wat in overeenstemming is met de waarde waarvan de beoorde-

laar uitgaat of wat het realiseren van deze waarde bevordert; ‘slecht’ is het

tegenovergestelde. De inhoud van waarden, zoals betrouwbaarheid en

rechtvaardigheid, is moeilijk in het algemeen te omschrijven. De betekenis

die in de praktijk aan een waarde wordt toegekend, kan worden afgemeten

aan de offers die men zich wil getroosten voor de verwerkelijking ervan en

aan de mate waarin ze voorrang krijgt boven andere waarden.

Normen houden meer of minder gepreciseerde regels in voor het gedrag.

Zij geven aan wat men behoort te doen of na te laten en zijn erop gericht dat

bepaalde waarden gerealiseerd worden. Dit wil niet zeggen dat handelen

uitsluitend wordt bepaald door een oriëntatie op waarden en normen, ook

belangen en loyaliteiten van andere orde spelen een rol.

Veranderingen in de samenleving leiden veelal tot onbekende situaties

waarin de oude spelregels niet meer op lijken te gaan. Het is dan zaak om te

reflecteren op de juistheid van de in het geding zijnde waarden en normen.

Jens tekent hierbij aan dat iedere formulering van gedragsregels gevaar voor

verstarring in zich bergt. Dit geldt sterker naarmate het gedrag concreter

omschreven is. Een meer formele omschrijving geeft ruimte voor flexibiliteit

in de toepassing. Dit is de kracht van een beperkt aantal grondregels voor

menselijke verhoudingen, maar dat vraagt wel om kennis van en inzicht in

de factoren die samen de situatie uitmaken. Alleen formalisten menen dat

het voldoende is de regel te kennen om haar in handelen te kunnen omzet-

ten.

Het is de ethiek die op het complexe terrein van waarden en normen
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streeft naar ordening. Zij blijft echter niet staan bij hetgeen geldt, maar

tracht criteria op te sporen voor wat behoort te gelden. Terwijl zij het gedrag

beoordeelt naar een onderscheid tussen goed en kwaad, zoekt zij tegelijker-

tijd naar de grondslag voor die beoordeling. Het is haar functie het vanzelf-

sprekende ter discussie te stellen en te vragen naar de rechtvaardiging van

waarden en normen. Kernvraag voor de ethiek is of het handelen, dat altijd

ook effecten heeft op anderen, deze anderen goed of kwaad doet. Het werk-

terrein van de ethiek beperkt zich niet tot het handelen in persoonlijke

verhoudingen, maar strekt zich ook uit tot de maatschappelijke verhoudin-

gen – meestal onder de naam sociale ethiek – en de waarden die daarin

gerealiseerd dienen te worden.

Het beroep maatschappelijk werker en de doeleinden ervan

Na deze meer algemene inleiding over professies en beroepsethiek legt Jens

een verband met het beroep maatschappelijk werker. Voor dit beroep staat

een waarde centraal, waarin twee aspecten van het medemens-zijn tot een

eenheid verbonden zijn. Deze waarde houdt in dat een mens in zijn relaties

met anderen enerzijds eigen behoeften kan bevredigen en ruimte krijgt voor

ontplooiing van zijn mogelijkheden, en anderzijds zich medeverantwoor-

delijk weet voor de vervulling van essentiële behoeften en ontplooiingskan-

sen van degenen met wie hij in relatie staat. Iedere persoon kan op zijn beurt

beschouwd worden als het middelpunt van een netwerk van interacties en

communicaties met andere personen, groepen en organisaties. Dit geheel

noemt Jens de sociale omgeving. Binnen het netwerk dat zijn sociale leef-

wereld vormt, neemt de persoon verschillende posities in en vervult hij de

rollen die aan deze posities verbonden zijn. Het totaal aan rollen die iemand

in een bepaalde periode vervult kan samengevat worden met de term ‘sociaal

functioneren’. In zijn sociaal functioneren ondergaat de persoon invloed van

zijn sociale omgeving, maar hij treedt ook op als handelend subject en be-

houdt verantwoordelijkheid voor de manier waarop hij dit doet. In de

dienstverlening van de maatschappelijk werker staat centraal het appel op de

hulpvrager om zich rekenschap te geven van zijn situatie en van zijn eigen

mogelijkheden om daarin verandering te brengen. Dit betekent dat deze

dienstverlening samenwerking met de cliënt inhoudt. Jens merkt hierbij op

dat maatschappelijk werkers geconfronteerd worden met normen ten aan-

zien van gedrag in verschillende rollen. De normen van de hulpvrager en de

verwachtingen van anderen in zijn sociale omgeving kunnen uiteenlopen en

dat kan een van de redenen zijn waarom hij hulp vraagt.

Op basis van deze overwegingen formuleert Jens de doelstelling die

maatschappelijk werkers nastreven als volgt: een zodanige wijze van om-

gaan van personen met hun sociale omgeving dat zij daarin zo goed mogelijk tot

hun recht komen, wat mede inhoudt het zo goed mogelijk realiseren van hun

verantwoordelijkheden. Voor de dienstverlening houdt dit in dat die zowel ge-

richt kan zijn op de manier waarop de persoon zijn omgeving beleeft en

hanteert als op veranderingen in die omgeving.

Medium voor de beı̈nvloeding van de cliënt is een functionele samenwer-
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kingsrelatie tussen werker en cliënt. De inhoud van deze relatie is een com-

binatie van een gevoelsmatig op elkaar betrokken zijn (persoonsgericht ni-

veau) en de gerichtheid op het vervullen van een taak (taakgericht niveau).

Bestaansreden van de relatie is een gemeenschappelijke betrokkenheid op de

te verrichten taak.

Om de persoon in zijn beleven van de situatie en zijn gedrag daarbinnen te

begrijpen heeft de werker kennis nodig van psychologie, psychopathologie,

sociologie, sociale psychologie, en van culturele, economische, juridische,

sociale en religieuze normen en verwachtingen plus de rol die ze kunnen

spelen in het gedrag van de persoon in zijn situatie. Omdat bij het bepalen

van de doelen van de dienstverlening een beoordeling plaatsvindt naar de

maatstaf van waarden, is tevens kennis van de ethiek vereist.

Het behoort tot de essentiële opgaven van het beroep om inzichten die op

verschillende terreinen van wetenschap worden ontwikkeld en inzichten op

basis van eigen ervaringen, kritisch te toetsen op hun waarde voor het re-

aliseren van de doeleinden van het beroep en ze te integreren tot een sa-

menhangend geheel, dat een betrouwbaar draagvlak kan vormen voor de

diagnose van de probleemsituaties en voor de interventies tot verbetering.

Jens vindt dat bij de verdere professionalisering van het beroep veel energie

geı̈nvesteerd moet worden in de versteviging en uitbouw van de theoretische

basis van de praktijk.

De ethische component, in het bijzonder de beroepscode

Behalve bij de kenniscomponent staat Jens ook stil bij de ethische compo-

nent die uit twee aspecten bestaat. Het eerste aspect houdt in dat maat-

schappelijk werkers zich rekenschap geven van hun maatschappelijke func-

tie en de verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien. Het tweede aspect

is het ontwikkelen van normen waaraan de beroepsgenoten zich in de uit-

oefening van hun beroep behoren te houden. Jens heeft hierbij het oog op de

code van de maatschappelijk werker waaraan het tweede deel van het boek is

gewijd. In deel II laat Jens de inhoud van de code die in 1962 in werking trad

de revue passeren. Aan bod komen: algemene verplichtingen, de verhouding

tot de cliënt, zwijgplicht, de verhouding tot de instelling, en de verhouding

tot collega’s. Hieronder bij wijze van voorbeeld Jens’ kritische commentaar

bij de artikelen 1, 6 en 7.

– Artikel 1: ‘Hulpverlening aan de cliënt is voor de maatschappelijk werker

uit hoofde van zijn functie de primaire verplichting’, acht Jens in twee

opzichten slecht geformuleerd. In de eerste plaats is het een tekortkoming

dat de waarde waarop het beroep is gericht niet in deze formulering is

opgenomen en in de tweede plaats kan de term ‘functie’ aanleiding geven

tot misverstanden. Het gaat hier om de maatschappelijke functie van het

beroep en niet om de functie van de maatschappelijk werker binnen de

instelling. – In de hernieuwde code die 28 jaar later (1990) verscheen, werd

artikel 1 gewijzigd in: ‘De maatschappelijk werker bevordert primair het

optimaal tot zijn recht komen van de persoon in wisselwerking met zijn
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omgeving’. Bij de herformulering werd recht gedaan aan de kritiek van

Jens op de eerdere formulering van artikel 1.

– Bij artikel 6: ‘De maatschappelijk werker streeft ernaar zijn functie zo

deskundig mogelijk uit te oefenen’ is Jens’ commentaar dat de maat-

schappelijk werker in staat dient te zijn een door hem ingenomen stand-

punt te beredeneren en meer naar voren moet kunnen brengen dan zijn

oprechte overtuiging of zijn intuı̈tief aanvoelen. In contacten met verte-

genwoordigers van andere disciplines zal zijn stem alleen gehoord wor-

den, wanneer hij er in slaagt zijn deskundige visie met kracht van voor

anderen begrijpelijke argumenten te verwoorden.

– Bij artikel 7: ‘De maatschappelijk werker vermijdt datgene waardoor het

aanzien van het beroep wordt geschaad’ merkt zij op dat het een mis-

interpretatie is te menen dat maatschappelijk werkers een kleurloze

houding zouden moeten aannemen. Als ze geconfronteerd worden met

toestanden waarin het sociaal functioneren van personen in de knel komt

en ze omwille van de lieve vrede zwijgen, tasten zij door deze passiviteit

het vertrouwen in het beroep evenzeer aan als het geval zou zijn bij een

overmatig agressieve benadering.

Op deze eigen wijze vertaalt Jens de formele tekst van de code naar de

dagelijkse praktijk van het maatschappelijk werk en legt verbinding tussen

die praktijk en de centrale waarde van het beroep. Zij besluit het boek met de

teksten van de Nederlandse, Belgische, Franse, Canadese, Amerikaanse en de

Zweedse code en een overzicht van jurisprudentie over het verschonings-

recht van maatschappelijk werkers.

Overwegingen

Het werk van Jens is van grote waarde voor de professionalisering van het

beroep, omdat het de lezer bewust maakt van de waardenbasis van het werk

en de ethische implicaties daarvan. Vaak wordt gesteld dat methodiek en

ethiek twee kanten zijn van dezelfde medaille, en het werk van Jens maakt

net als dat van Biestek duidelijk dat er zonder duidelijke ethische beroeps-

standaarden geen medaille is. Met de toelichting op en kritische doorlichting

van de in 1962 gepubliceerde code heeft Jens een belangrijk aandeel gehad in

de hernieuwde uitgave van de code in 1990, die op zijn beurt doorwerkt in de

herziene uitgave van het Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker (2006).

John Mayer en Noel Timms: het perspectief van de cliënt

Er zijn veel boeken geschreven over de cliënt van het maatschappelijk werk,

maar zelden komt de cliënt zelf aan het woord om te vertellen wat hij in de

loop van het hulpverleningsproces ervaren heeft. Mayer en Timms, die in

Londen onderzoek deden onder ‘working class’-cliënten van een Family

Agency, verklaren dat onder meer uit het feit dat het social work vanaf 1920

doortrokken is van psychoanalytische gezichtspunten, onder invloed waar-
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van minder belang werd toegekend aan wat cliënten feitelijk naar voren

brengen. Volgens hen beschouwde ook de psychiatrie de eigen ideeën van de

patiënt als de visie van een niet-betrouwbare getuige.

The client speaks. Working-class impressions of casework, 1973

Mayer en Timms wilden weten of cliënten tevreden dan wel ontevreden

waren over de geboden hulp en waarom. Daartoe schreven ze 65 mensen aan

die recent als cliënt waren uitgeschreven onder vermelding van een van de

volgende formuleringen: ‘afgesloten in gezamenlijk overleg’, ‘afgesloten

door de werker’ of ‘cliënt is weggebleven’. Van de 65 aangeschrevenen wei-

gerden slechts 4 het verzoek, en nadat enige cliënten uitvielen wegens ver-

huizing, ziekte en dergelijke werd uiteindelijk met 46 cliënten een interview

gehouden.

De benadering van de werkers van de Family Agency kon worden onder-

scheiden in de categorieën inzichtgevend en ondersteunend-directief. Een

opvallend resultaat van het onderzoek was dat de ondersteunend-directieve

benadering het best aansloot bij wat cliënten verwachtten en daarmee de

weg opende voor ‘unburdening, emotional support, enlightenment en

guidance’.

Ontevreden en tevreden cliënten

‘Dissatisfied clients’ waren de cliënten die te maken kregen met een werker

die zich op non-directieve wijze richtte op het ontwikkelen van inzicht bij de

cliënt. Het ging daarbij om inzicht in de eigen problemen, in het bijzonder

het persoonlijke aandeel daarin, inclusief het vergroten van ‘self-understan-

ding’ en ‘self-awareness’. Deze benadering sloot niet aan bij de betreffende

cliënten. Hun eigen aanpak van bijvoorbeeld problemen in de relatie met

anderen (partner, kinderen, huisbaas) bestond er vaak uit dat ze die ander

onder druk zetten en de reden dat ze naar de instelling kwamen was dat die

aanpak faalde. In hun ogen moest een deskundige die er voor geleerd had het

heft in handen nemen, maar dan wel op een soortgelijke manier. Wanneer

dat niet gebeurde en de maatschappelijk werker bijvoorbeeld probeerde te

spiegelen in plaats van in te grijpen, raakte de cliënt in verwarring en verloor

het vertrouwen in de maatschappelijk werker. Dit wordt geı̈llustreerd door

uitspraken van geı̈nterviewde cliënten: ‘De "welfarelady" kwam op huisbe-

zoek toen mijn man thuis was en wij een enorme ruzie hadden. Ze wist

precies wat ik met mijn man meemaakte, maar zij zat daar maar te luisteren

en deed absoluut niks. Geen enkele keer probeerde zij mijn man tot bedaren

te brengen’ (69).

Ouders die veel moeite hadden met hun zestienjarige dochter Penny

meldden bij monde van moeder: ‘Toen we naar huis gingen na het vierde

gesprek, zei mijn man: wat vind jij er van? en ik zei: ik weet niet wat ik ervan

moet denken. Toen zei mijn man: hij zegt niets over wat hij van plan is te

ondernemen. Hij blijft maar zeggen dat wij terug moeten komen en verder
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moeten praten en nog eens praten en nog eens praten. Maar zo komen wij

geen steek verder. Penny is het probleem waar het om draait, niet wij’ (71).

Een aantal cliënten kreeg de indruk dat de maatschappelijk werker niet

echt in hen geı̈nteresseerd was. Een van hen zei: ‘Toen ik met de social

worker ging praten was ik wel op mijn gemak, maar toch had ik het gevoel

dat zij niet inging op wat ik zei. Ik dacht: jij luistert niet echt. Ze gaf me

geen antwoord of advies, en bleef maar op kalme toon ‘ja, ja’ zeggen en

knikken’ (73).

De reacties van de cliënten wekken de indruk dat zij niet begrepen dat de

manier waarop de werkers problemen benaderden fundamenteel verschilde

van hun eigen manier. Zij gingen er van uit dat zij niet uitdrukkelijk dien-

den te zeggen wat zij verwachtten. Toen een van de onderzoekers aan een

cliënt vroeg waarom zij dit had nagelaten, antwoordde zij: ‘Omdat ik dacht

dat zij wist wat er aan de hand was en wat zij er aan moest doen’ (75).

Bij cliënten die tevreden waren met de aanpak was geen sprake van klachten

over desinteresse bij de werkers of van wantrouwen over de aanpak. Zeker zo

belangrijk was dat deze cliënten konden profiteren van wat de schrijvers

noemen: relief from unburdening (opluchting of catharsis door kunnen venti-

leren), emotional support (emotionele ondersteuning), enlightenment (verhelde-

ring) en guidance (begeleiding en sturing). Ze kregen de gelegenheid om

over hun beleving van de problemen te praten, hadden de indruk dat de

werker de tijd voor hen nam, naar hen luisterde, en rechtstreeks inging op en

doorvroeg naar het probleem waarvoor zij hadden aangeklopt (83 e.v.).

Een ander wezenlijk element was dat werkers zich betrokken toonden: ‘Zij

was geı̈nteresseerd en liet merken dat ze ons zo goed mogelijk wilde helpen.

En dat deed ze ook’ (85). Een actieve benadering door de werker werd dik-

wijls ervaren als een teken dat die oprecht geı̈nteresseerd was; alleen maar

luisteren voldeed daar niet aan.

Voorzichtige conclusies over de aanpak die het best aansluit

Mayer en Timms komen tot de volgende conclusies: ‘De onderzoeksresulta-

ten ondersteunen de opvatting dat cliënten suggesties, advies en aanbeve-

lingen van de werker op prijs stellen. Ook al zullen ze de zienswijzen van de

werker niet altijd volgen, ze willen hoe dan ook precies horen wat zij volgens

deze aan hun problemen zouden moeten doen’ (88). Dat geldt zowel wan-

neer hulp werd gevraagd voor relatieproblemen als wanneer er materiële

problemen speelden’.

In het laatste geval is men tevreden over werkers die direct ingaan op het

gepresenteerde probleem en zeer ontevreden over werkers die proberen te

achterhalen wat er allemaal omheen speelt. In het laatste geval voelt men

zich gewantrouwd en aan een kruisverhoor onderworpen. Duidelijk is dat

een inzichtgevende benadering hier niet goed werkt. Mayer en Timms zeg-

gen hierover: ‘Het is absurd om te verwachten dat hun materiële noden

kunnen worden opgelost door een immateriële benadering, hetzij het bieden

van inzicht, een vriendschappelijke bejegening, of het zich kunnen uitspre-
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ken tegenover een sympathieke luisteraar. Deze mensen hadden gebrek aan

geld (of een equivalent ervan) en het aanbod dat zij kregen was zoiets als een

jas geven aan iemand die aan het verdrinken is’ (140). Veel maatschappelijk

werkers hebben vanuit hun preoccupatie met psychologische problemen een

soort bedrijfsblindheid ontwikkeld voor de harde economische werkelijk-

heid (141).

Wanneer het aankomt op het trekken van conclusies op het vlak van psy-

chologische en/of interpersoonlijke problemen, drukken Mayer en Timms

zich voorzichtig uit. Op basis van de onderzoeksgegevens kunnen ze niet

uitmaken welke van diverse probleemoplossende benaderingen het beste

aansluiten bij mensen met een working-classachtergrond (142). In elk geval

zijn ze het niet (of slechts zeer partieel) eens met mensen die van oordeel zijn

dat structurele maatschappelijke veranderingen zowel economische als niet-

economische problemen uit de wereld zullen helpen. Het ligt voor de hand

dat betere scholen, betere woningen en betere mogelijkheden voor vrije-

tijdsbesteding spanningen in tussenmenselijke verhoudingen bij working-

class people kunnen verminderen. Maar het is een illusie om te denken dat

daarmee alle problemen de wereld uit zijn, net zomin als economisch beter

bedeelden vrij van problemen zijn. Individuele en gezinsgerichte hulpver-

lening blijven noodzakelijk.

Hoewel cliënten uit hun onderzoek verklaarden meer baat te hebben bij de

supportive-directive benadering dan bij de insight-oriented benadering,

verwerpen Mayer en Timms de laatste niet, omdat zij vinden dat er te weinig

bekend is over wat werkt op korte en lange termijn en met welke methoden.

Wel concluderen zij dat een insight-oriented benadering slechts werkt wan-

neer cliënten vooraf min of meer op de hoogte zijn van de uitgangspunten

ervan. De vraag is of het wenselijk en mogelijk is ‘to resocialise or to re-

educate (clients) to the view of their workers’. Op basis van hun onder-

zoeksmateriaal kunnen zij geen definitief antwoord geven op deze vragen,

maar zij betwijfelen of werkers erin zullen slagen de opvattingen van cliën-

ten te veranderen: ‘In sommige opzichten zien wij de cognitieve kloof tussen

werker en cliënt als onoverbrugbaar’ (144).

Overwegingen

Mayer en Timms belichten een thema dat van oudsher in filantropie en in

social work een potentiële barrière vormde en nog steeds vormt voor de

samenwerking tussen werker en cliënt. In de interactie van deze beiden

speelt door dat zij op tal van terreinen uitgaan van verschillende gezichts-

punten en opvattingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om verschil in opvattin-

gen over omgangsvormen tussen mannen en vrouwen, over de opvoeding

van kinderen, over geldbesteding en huishouding, maar vooral ook over de

manier waarop problemen opgelost kunnen worden en welke rol een des-

kundig hulpverlener daarbij op zich dient te nemen. Het is niet zonder

reden dat het werken met cliënten uit andere – dan de uit eigen kring

bekende – sociaaleconomische lagen van de bevolking maatschappelijk
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werkers dikwijls voor problemen stelt. Omgaan met diversiteit, ook van

verschillende culturen en levensbeschouwingen, is een belangrijke opgave

voor het social work. Hulpverleningsmethoden die bij een bepaald segment

van de doelgroep aansluiten kunnen bij een ander segment andere, soms

zelfs tegengestelde reacties oproepen.

Als het de taak van onderzoekers is om na te gaan welke benaderingen bij

diverse doelgroepen van het maatschappelijk werk aansluiten, dan hebben

Mayer en Timms daar een bescheiden begin mee gemaakt. Net zoals het in

het onderwijs wenselijk is na te gaan hoe verschillende didactische werk-

vormen aansluiten bij de leerstijl van studenten, is het in het maatschap-

pelijk werk zaak om na te gaan hoe hulpverleningsvormen aansluiten bij

probleemoplossingsstijlen van cliënten (die eventueel door middel van die

hulpverleningsvormen verruimd kunnen worden). Wat Mayer en Timms

goed begrepen hebben is dat onderzoek dat zich richt op beroeps- en me-

thodiekontwikkeling, niet beperkt mag worden tot wat theoretici en maat-

schappelijk werkers er zelf over te melden hebben maar ook de cliënten moet

laten spreken. Dit is in het heden ook een belangrijk thema van Marsh

(2007), die pleit voor maatschappelijk werkonderzoek waarin werkers,

researchers en cliënten nauw samenwerken.

Antwoord op onderzoeksvragen A.3 en B.2

Welke bijdragen zijn geleverd aan methoden van social casework in de VS en

Nederland in de periode 1947-1977?

Zowel Kamphuis, Orcutt als Reid is van mening dat het werk van Hollis

gekenmerkt wordt door wetenschappelijke integriteit; zij vinden ook dat

haar onderzoeksarbeid een betrouwbaar classificatiemodel van behande-

lingscategorieën heeft opgeleverd.

Ten aanzien van Perlman liggen de kaarten minder duidelijk. In geen van

de publicaties3 die een verbinding leggen tussen social casework en weten-

schap wordt Perlman genoemd voor het leveren van een wetenschappelijke

bijdrage. Toch was zij het die in haar problem-solvingmodel een zekere

integratie tot stand bracht tussen de theorie van de diagnostic school en die

van de functional school in het casework. Hierbij moet wel opgemerkt wor-

den dat Perlman zich beperkte tot de eerste fase van het hulpverlenings-

proces en dat haar hoofdwerk nooit is herzien. Niettemin staat vast dat

Perlmans boek in de Nederlandse situatie decennialang maatschappelijk

werkers en maatschappelijk werkopleiders heeft geı̈nspireerd. Ook inspi-

reerde zij innovatieve praktijkwerkers c.q.-onderzoekers als Overton en

Tinker bij het St. Paul’s project en onderzoekers/methodiekontwikkelaars

als Reid en Epstein, die bij het construeren van het taakgerichte model mede

gebruik gemaakt hebben van het problem-solvingmodel van Perlman, bij-

voorbeeld waar zij aangeeft dat het beter is te streven naar probleemverlich-

ting dan naar volledige probleemoplossing. En ook al beperkt zij zich voor-

namelijk tot de beginfase, voor die fase heeft zij duidelijke methodische
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handvatten geboden. Om deze redenen valt het zeker te verdedigen dat

Perlman wezenlijke bijdragen heeft geleverd aan de ontwikkeling van me-

thoden van social casework.

Door Overton, Tinker en hun vertaler/bewerker Kamphuis is via het

schrijven van het Casework Notebook de draad opgepakt die na Social Diagnosis

van Richmond was blijven liggen: die van het werken met gezinnen met

meervoudige – materiële en immateriële – problematiek die zelf niet om

hulp vroegen of hulp zelfs afwezen (outreachend werken). In het St. Paul’s

project werd gedurende vier jaar intensief gewerkt met driehonderd gezin-

nen en met tweederde van die gezinnen werden de gewenste resultaten ge-

boekt. Zeker vergeleken met cijfers uit de pre-periode van het project, toen

ook met deze gezinnen gewerkt werd, zijn deze resultaten overtuigend. Ze

vormen een ondersteuning van de werkenderwijs op reflectieve wijze ont-

wikkelde methodische richtlijnen voor het outreachend werken met gezin-

nen en voor het werken met wat later genoemd wordt het hele gezinssys-

teem. Deze richtlijnen zijn nauwgezet geboekstaafd op basis van beschreven

praktijkervaringen. Omdat in het project van St. Paul niet met experimen-

tele en controlegroepen werd gewerkt, is het niet meegenomen in de meta-

analyses van Fischer (1976) en Wood (1978); maar dat zegt niets over de eraan

toegekende waarde. Hier ging het werken met cliënten, en wel cliënten met

zeer complexe problematiek, hand in hand met praktijkonderzoek.

Jens zet in een origineel Nederlands standaardwerk uiteen dat een ken-

merk van professies is dat zij gericht zijn op de realisering van een waarde of

waarden die in de samenleving hoog genoteerd staan. In de werkuitvoering

van – door de samenleving gemandateerde – professionals zijn altijd tech-

nische en ethische componenten aan te wijzen. De beroepsethiek van maat-

schappelijk werkers houdt in dat zij zich rekenschap geven van hun maat-

schappelijke functie en de verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien,

en tevens dat zij normen ontwikkelen en bewaken waaraan zij zich als be-

roepsgenoten in de uitoefening van hun beroep behoren te houden. Voor het

vertalen naar en toetsen van de ethische component in het handelen van de

professional zijn codes geformuleerd. Met een heldere en zorgvuldige be-

schrijving van de basis en de gebruiksmogelijkheden van de code voor

maatschappelijk werkers heeft Jens een niet te onderschatten bijdrage ge-

leverd aan de professionalisering van het casework en het maatschappelijk

werk in brede zin. Haar bijdrage heeft nog steeds actualiteitswaarde.

Hetzelfde geldt voor het klassieke boek van Biestek, die uitgaat van de

hypothese dat de emotionele en sociale behoeften van mensen geı̈ntensi-

veerd worden wanneer zij hulp vragen bij een maatschappelijk werkinstel-

ling: hij beschrijft die behoeften, werkt uit welke respons van de werker

vruchtbaar is – en wat dat met de cliënt doet. Op basis daarvan werkt hij

zeven basisprincipes voor de social worker uit. Zijn uitwerking kent raak-

vlakken met de theorie van de ‘core conditions’: acceptance, warmte en

echtheid. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de core condi-

tions een werkzaam onderdeel zijn van – om niet te zeggen een absolute

voorwaarde vormen voor – geslaagde hulpverlening.4 Biestek slaagt er in om

de circulaire procesgang in de interacties tussen cliënt en werk zichtbaar te
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maken en betekenis te geven. Zijn boek is door de Amerikagangers wel ge-

noemd en deels verwerkt in hun publicaties maar een vertaling in het Ne-

derlands bleef achterwege. Dat is temeer jammer omdat ook dit boek nog

actuele waarde heeft, het is zelfs modern te noemen. Doordat het weinig

gekend is, wordt vandaag de dag nog met een zekere regelmaat ‘uitgevon-

den’ wat Biestek al decennia geleden – in uiterst heldere bewoordingen –

bijdroeg aan de kennisbasis van het beroep.

Mayer en Timms ten slotte verrichtten een van de eerste onderzoeken op

het gebied van wat zij noemen ‘de verwaarloosde cliënt’. Feitelijk bevestigen

de uitkomsten van hun onderzoek de waarde van een van de basisrichtlijnen

van het social casework: beginnen waar de cliënt is (cultureel, intellectueel,

emotioneel, situationeel), iets wat aanmerkelijk gemakkelijker gezegd is dan

gedaan.

Op basis van deze overwegingen kan er geen twijfel aan bestaan dat in de VS

en in Nederland in de periode 1947-1977 substantiële bijdragen zijn geleverd

aan methoden van social casework. Daarbij is voldaan aan de nummers 1, 2

en 3 van de door Curtis geformuleerde gradaties: 1 voorlopig of suggererend

bewijs, zoals anekdotische observaties, single-case (N=1) verslagen, niet-ge-

controleerde of open onderzoeken; 2 veelbelovend of belangwekkend bewijs,

gebaseerd op de uitkomsten van verschillende niet-gecontroleerde onder-

zoeken met redelijk positieve en consistente resultaten, en 3 waarschijnlijke

effectiviteit, gebaseerd op een experimenteel onderzoek of op verschillende

niet-experimentele onderzoeken die positieve resultaten aan het licht bren-

gen.

Noten

1 In een ongepubliceerde brief van William Reid aan Nel Jagt, gedateerd 24 november

1998, geeft hij persoonlijk commentaar op Florence Hollis en heeft hij ook de tekst van

de genoemde toespraak opgenomen.

2 In een lezing in Smith College in 1987 (drie jaar voor haar overlijden) ging Hollis

publiekelijk na hoe het – in haar ogen – werkelijk zat met de invloed van de psycho-

analyse op het social casework. Volgens Hollis had het casework een eigen identiteit,

en maakte het selectief gebruik van de psychoanalytische theorie. Hollis’ lezing met de

titel ‘How it really was’, in artikelvorm gepubliceerd in The Smith College Journal of Social

Work, Boston, (1984), wordt door Ben Orcutt besproken in Science and Inquiry in Social

Work Practice (1990) en door Nel Jagt in Sociale Interventie (1999). Orcutt maakt hierbij de

opmerking dat zij met Hollis over de onderwerpen uit het artikel uitvoerig van ge-

dachten heeft gewisseld. De onderwerpen waren:

- werken met indirecte behandeling, ook wel werken met de omgeving genoemd.

Psychoanalytische technieken werden in het werken met de omgeving niet gebruikt.

Werken met de omgeving komt typisch uit het social work zelf voort;

- (h)erkenning van het belang van de cliënt-werkerrelatie. Dit belang werd al ontdekt

vóór de opkomst van de psychoanalyse. Bij het bestuderen van de relatie werden

door social workers de concepten ‘acceptance’ en ‘bevorderen van het zelfbeschik-
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kingsrecht’ ontwikkeld. De psychoanalyse voegde hieraan later het concept van

overdracht toe;

- werken met ‘self-direction’. ‘Self-direction’ werd in het social work volop nage-

streefd en daar ook wel ‘self-determination’ genoemd. In de psychoanalyse kwamen

deze concepten niet voor, maar ze waren ook niet met deze benadering in tegen-

spraak;

- werken met ‘passivity’. Dit concept kwam uit de psychoanalyse en bevorderde de

vaardigheid van het luisteren. Door meer te luisteren werden er minder adviezen

gegeven en was er minder sprake van overreding. Hollis stelt dat ‘passive listening’

ten grondslag ligt aan de caseworktechniek ‘drawing out the cliënt’, waarmee wordt

bedoeld dat cliënten worden uitgenodigd om zowel de feiten te vertellen als uit-

drukking te geven aan hun beleving van die feiten. Werkers realiseerden zich dat

gevoelens net zo belangrijk waren als feiten. De concepten ‘listening’ en ‘drawing

the client out’ werden belangrijke technieken in de caseworkmethode.

- werken met ‘acceptance’. Dit concept is in het casework ontwikkeld. Het besef

groeide dat helpen onmogelijk is wanneer de persoon niet geaccepteerd wordt zoals

deze is. Acceptance gaat verder dan objectiviteit omdat het mede berust op empathie

en tot gevolg kan hebben dat angst- en schuldgevoelens bij de cliënt worden ver-

minderd;

- gebruik maken van vaardigheden met betrekking tot ventilatie en exploratie, en

reflectieve discussie. Analytici gaven weliswaar aan wat op dit vlak belangrijk was,

maar leerden maatschappelijk werkers niet hoe ze feitelijk konden handelen. Om-

dat de techniek van de vrije associatie voor maatschappelijk werkers niet bruikbaar

was, ontwikkelden zij op eigen kracht de genoemde vaardigheden. Daarmee hielpen

ze cliënten te denken over hun problemen en hun eigen beslissingen te nemen.

Door de ontwikkeling van deze vaardigheden kwam casework op als een discipline

die zich duidelijk van de psychoanalyse onderscheidde. Volgens Hollis merkten

werkers veranderingen op bij cliënten wanneer zij deze hielpen reflectief te denken

over hun ervaringen en problemen, in combinatie met de ‘drawing out’-techniek.

- gebruik maken van huisbezoek. Vooral de Family Agencies bedienden zich intensief

van huisbezoek. Hierdoor kregen de maatschappelijk werkers begrip voor de ge-

zinsinteracties en voor externe druk als onderdeel van de problematiek van de

cliënten; anders gezegd: ze ontwikkelden zicht op meervoudige causaliteit. Proble-

men zijn doorgaans niet terug te brengen op een enkele oorzakelijke factor; meestal

gaat het om een heel cluster van zaken (van binnen en buiten, van vroeger en nu) die

met elkaar interacteren.

3 Deze publicaties zijn: Polanski, N.A. (ed.) (1961), Social Work Research, Chicago: The

University of Chicago Press; Reid, W.J. & Smith, A.D. (1989). Research in Social Work.

New York: Columbia University Press; Encyclopedia of Social Work (1987). Silver Springs:

NASW; Orcutt, C. (1990). Science and Inquiry in Social Work Practice, New York: Columbia

University Press; Kirk, S. & Reid, W.J. (2002). Science and Social Work. New York: Co-

lumbia University Press.

4 Truax, C. en Carkhuff, R. (1976); Carkhuff, R. en Berenson, B.G. (1976, 1977); Carkhuff,

R.R. (1969, 1971); Truax, C. en Mitchell, K.M. (1971).
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j8 De effectiviteitscrisis in de jaren zestig
en zeventig

Inleiding

Onderzoeken naar de effectiviteit van het social casework staan in dit

hoofdstuk centraal. Evaluatieonderzoek (evaluation research) naar program-

ma’s op sociaal gebied in de jaren zestig en zeventig in de VS, pakte het

casework flink aan: met een aantal pretenties ervan werd korte metten ge-

maakt. Dit leidde tot de zogenoemde effectiviteitscrisis, die veel stof deed

opwaaien in vaktijdschriften en boeken. In dit hoofdstuk wordt nader in-

gegaan op spraakmakende en kritische metastudies, die tientallen onder-

zoeken betroffen. Deze metastudies werden gepubliceerd door de gezag-

hebbende reviewers Mullen en Dumpson, en door Fischer en Wood die ook

uitgebreide commentaren en verbetervoorstellen verbonden aan hun bevin-

dingen.

Vragen in dit hoofdstuk zijn: Wat leidde tot de effectiviteitscrisis en welke

invloed had die op de ontwikkeling van het social casework in de VS? In

hoeverre werkte de effectiviteitscrisis door op het social casework in Neder-

land?

Het hoofdstuk wordt afgerond met een antwoord op onderzoeksvraag D:

Wat valt te leren uit de zogenaamde effectiviteitscrisis in het social casework,

die het gevolg was van teleurstellende evaluatieonderzoeken in de jaren

zestig en zeventig in de VS?

Kritiek van binnenuit

In de jaren zestig en zeventig werd het social casework in de VS onder

scherpe kritiek gesteld. De kritiek kwam van binnenuit en had betrekking

op twee gebieden. In de eerste plaats werd de kennisbasis van het social work

geproblematiseerd en in de tweede plaats werden de kwaliteit van de werk-

uitvoering en de effectiviteit onder vuur genomen.

– De problematische kennisbasis werd belicht door de National Association

of Social Workers (NASW). Die organiseerde in 1962 een congres voor een

geselecteerde groep werkers en opleiders om zich uit te spreken over het

thema ‘social work knowledge’. Twee jaar later (in 1964) verscheen het
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congresrapport waarvan de openingszin luidde: ‘Social work has not pro-

duced a systematic body of knowledge, although it exhibits many of the

characteristics of a profession’ (bij Kirk & Reid, 2002:11). Er werden veel

argumenten aangevoerd voor deze conclusie, onder meer de enorme ver-

scheidenheid aan problemen waarmee het beroep te maken kreeg, het feit

dat het beroep zich meer richtte op ‘doing and feeling’ dan op analyseren,

en de gescheiden ontwikkeling van praktijk en onderzoek. Social work, zo

werd gesteld, had zich meer geconcentreerd op het benoemen van zijn

waarden dan op het bouwen van kennis; het berustte meer op overtuigin-

gen dan op een theoretisch georganiseerd geheel van onderzoeksresultaten

en praktijkervaringen.

– De problematische kwaliteit van de werkuitvoering en de zwakke basis

van effectiviteitsclaims kwamen naar voren toen in de jaren zestig en

zeventig metterdaad systematisch onderzoek werd verricht naar de prak-

tijk van het werk. De resultaten waren meer dan teleurstellend. In het

vervolg van dit hoofdstuk wordt ingegaan op wat de evaluation research

ontketende en welke conclusies eraan werden verbonden, ook met betrek-

king tot de kennisbasis waarover de NASW zich eerder uitsprak.

Evaluation research en social work

Na de Tweede Wereldoorlog startten in de VS veel programma’s voor stads-

ontwikkeling, woningbouw, scholing en preventieve gezondheidszorg. Dit

alles in het kader van de ‘federal war on poverty’, die werd ingezet tijdens het

presidentschap van Lyndon Johnson.1 Sociale wetenschappers kregen een

taak bij het onderzoeken van programma’s voor onder meer resocialisatie,

psychotherapeutische en psychofarmacologische behandelingen, sociale wo-

ningbouwprogramma’s, opleidingsprogramma’s en programma’s voor com-

munity organization. Dit gebeurde omdat bij beleidsmakers, fondsverstrek-

kers, planners en programma-uitvoerders de behoefte groeide om onder-

scheid te kunnen maken tussen effectieve en ineffectieve programma’s. Zo-

doende werden onderzoeksprocedures ontworpen om de effectiviteit van

sociale interventieprogramma’s te kunnen meten. Deze procedures, evalua-

tion research genaamd, hadden tot doel alle aspecten van sociale program-

ma’s te onderzoeken, zoals de diagnose van sociale problemen, de concep-

tualisatie en het design, de implementatie, de wijze van administreren, de

resultaten en de mate van efficiency (Rossi c.s., 1999).2 Aan het einde van de

jaren zestig was evaluation research een ‘groei-industrie’ geworden (Rossi

c.s., 1999:11).

Het lag voor de hand dat programma’s op het vlak van social casework ook

onderwerp zouden worden van evaluation research. Hoewel eerdere onder-

zoeken van Karpf (1931) en van Powers en Witmer (1951) tot tegenvallende

resultaten hadden geleid, was de social caseworkwereld ervan overtuigd dat

het casework nu de test zou doorstaan. Dit bleek een misvatting. Het ene na

het andere onderzoek dat in de jaren zestig en zeventig werd uitgevoerd, gaf
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als uitkomst dat de caseworkbenadering geen betere resultaten opleverde

dan niet-casework of niet-professionele benaderingen.

De negatieve resultaten van een van de onderzoeken, ‘Girls at Vocational

High’, haalden zelfs de landelijke pers. In een column in de New York Herald

Tribune van 4 oktober 1964 werd dit onderzoek besproken onder de omineuze

kop ‘Social Casework Fails the Test’ en de adviseur van president Richard

Nixon (John Ehrlichman) bestempelde social workers als ‘parasites sucking

the fiscal blood’ (Reid, 1994:170 e.v.). Na zijn val door het Watergateschan-

daal werd Ehrlichman social worker – ‘hopefully one of the nonparasitical

kind’, merkte Reid op (1998).

De reacties van de beroepsgroep op de onderzoeken waren niet eenslui-

dend: Fischer (1973, 1976) betoogde dat de onderzoeken betrouwbaar waren

en dat zij aantoonden dat de onderzochte modellen niet deugden, Perlman

(1972) en Meyer (1972) hadden de overtuiging dat in de onderzochte praktijk

de basisprincipes van het social work waren losgelaten en dat de negatieve

resultaten daarvan het gevolg waren. Kirk en Reid (2002:39) constateerden

tekortkomingen in praktijkuitvoering en in onderzoeksmethoden.

In drie publicaties werd een aantal van de onderzoeken – stuk voor stuk

onderzoeken waarin gewerkt werd met een controlegroep – in een review

(kritisch overzicht) aan een nadere beschouwing onderworpen. Het review

Evaluation of Social Intervention van Edward.J. Mullen en James R. Dumpson

(ed.) uit 1972 had betrekking op dertien onderzoeken, dat van Joel Fischer

The effectiveness of Social Casework uit 1976 betrof er zeventien. Beide reviews

verschenen in boekvorm. Dat van Katherine M. Wood Casework effectiveness: a

new look at the research evidence verscheen in 1978 als artikel in het tijdschrift

Social Work en besprak tweeëntwintig onderzoeken. Sommige onderzoeken

werden door twee van de genoemde reviewers onder de loep genomen:

Mullen c.s. en Fischer hadden er vijf gezamenlijk, Mullen c.s. en Wood

zeven, en Fischer en Wood twaalf. In totaal werden achtentwintig verschil-

lende onderzoeken geanalyseerd.

Edward Mullen en James Dumpson (ed.) Evaluation of Social
Intervention, 1972

Het openingshoofdstuk van hun boek kreeg van Mullen en Dumpson de

veelzeggende titel ‘Is Social Work on the Wrong Track?’ Zij concluderen dat

veel van de onderzochte projecten er niet in slaagden hun doel te bereiken

omdat niet werd stilgestaan bij de vraag: ‘On what basis and toward what

end will who do what to whom, for how long, with what effect, at what cost,

and with what benefits?’ Opvallend is de overeenkomst tussen deze vraag en

de vijf programmagebieden voor evaluation research die Rossi c.s. (1999:22

e.v.) onderscheiden: 1) the need for the program; 2) the design of the program;

3) the program implementation and service delivery; 4) the program impact

or outcomes; 5) program efficiency (cost-effectiveness). De kritiek gold niet

alleen voor de projecten met een negatieve uitkomst maar evengoed voor de

meeste met een positieve uitkomst, omdat ook in die onderzoeken de aard
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van de interventies niet adequaat werd gedefinieerd en de effecten niet

werden gemeten. De auteurs stellen daarop de vraag: als niet gedefinieerd

wordt wat waarom wordt gedaan (zie de vraagstelling hierboven) hoe kun-

nen dan ooit succesvolle programma’s herhaald worden en hoe kunnen we

ervan leren? De kritiek van Mullen en Dumpson richtte zich zowel op de

‘practitioners’ als op de onderzoekers.

In het tweede hoofdstuk, van de hand van L. Geismar, worden dertien

onderzoeken geanalyseerd.3 De uitkomst van deze onderzoeken was over-

wegend negatief; de cliënten die hulp ontvingen van gekwalificeerde social

workers vertoonden niet meer vooruitgang dan cliënten die geen of een

andere vorm van hulp kregen.

In volgende hoofdstukken wordt door diverse auteurs stilgestaan bij de

evaluatiemethodologie, en bij de implicaties van een en ander voor inter-

venties op macro-, meso- en microniveau en voor de opleidingen. Mullen en

Dumpson zeggen in hun slotconclusie dat de allereerste vereiste voor het

social work is dat het zijn waarden, doelen en criteria voor het bereiken van

die doelen expliciteert. Vrijwel alle medewerkers aan hun boek constateer-

den dat het daaraan schort in de beoordeelde onderzoeken. En zonder deze

specificaties vallen betekenisvolle uitspraken over effectiviteit niet te ver-

wachten.

Joel Fischer, The Effectiveness of Social Casework, 1976

Het meest invloedrijke en spraakmakende overzicht werd geschreven door

Joel Fischer (Kirk & Reid, 2002:39), die zich ontpopte als een van de felste

critici van de gangbare caseworkmethoden. Zowel in zijn artikel ‘Is Case-

work effective? A Review’ (1973) als in zijn boek The Effectiveness of Social

Casework (1976) toont Fischer zich een scherprechter van het psychodynami-

sche social casework dat volgens hem de veroorzaker is van de teleurstellende

onderzoeksresultaten.

In de inleiding van zijn boek gaat Fischer in op de effectiviteit van social

casework. Hij acht het de verantwoordelijkheid van professionals dat zij zich

ervan vergewissen dat de diensten die zij aanbieden effectief zijn, want

waarom zouden zij ze anders aanbieden? Hij constateert echter dat veel

caseworkers niets van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek willen

weten. Toen in de jaren zestig de negatieve resultaten van een groot aantal

onderzoeken bekend werden, waren de reacties dat die resultaten ‘prema-

tuur en beschadigend zouden zijn’ (Roberts & Nee, 1970, p.xiii). Zij werden

van de hand gewezen of ontkend; op veel manieren ging men in de verde-

diging om de kritiek en de schade te minimaliseren (Fischer, 1973:107 e.v.).

Effectief of niet, dat is de kwestie

Fischer benadrukt dat de effectiviteit van het praktisch handelen altijd het

centrale thema van het beroep dient te zijn. Veel caseworkers brengen daar
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tegenin dat de effecten van casework te subtiel en te ongrijpbaar zijn om te

meten. Als dit zo zou zijn dan is er nauwelijks een reden te bedenken waar-

om caseworkers hun diensten zouden aanbieden. Onmerkbare, onbelang-

rijke veranderingen kunnen geen waardevolle doelen zijn of het motief

vormen voor professionele activiteiten. Wel is het zo dat effecten van inter-

venties zich op verschillende manieren kunnen voordoen, van subtiele psy-

chologische verschillen tot objectief observeerbare veranderingen op het vlak

van bijvoorbeeld schoolprestaties en delinquent gedrag. Er zijn dan ook vele

manieren waarop veranderingen aan het licht gebracht kunnen worden: via

gestandaardiseerde interviews, psychologische tests, behavioral assessment,

zelfconceptmetingen zoals Q-sorts, thematische verhalen zoals de Thematic

Apperception Test, rating en evaluaties van werkers, checklijsten en selfra-

tings van cliënten, stemmingsschalen, rating door peers en gegevens van

school of politie (Fischer, 1976:12 e.v.).

Het doel van onderzoek naar de effectiviteit van social casework is na te gaan

of caseworkhulp succesvol is. Fischer bekeek meer dan tachtig onderzoeken

uit de periode 1930-1976, waarvan hij er uiteindelijk zeventien nader onder

de loep nam en in zijn boek beschreef. Hij stelt zich op het standpunt dat de

effectiviteit van een methode alleen kan worden aangetoond wanneer ge-

bruikgemaakt wordt van experimentele en controlegroepen en als gevolg

van dit selectiecriterium viel een groot deel van de onderzoeken af. Voor de

screening van de geselecteerde onderzoeken gebruikte hij een framework dat

bestond uit tachtig items waarvan de hoofdthema’s waren: Problem Formu-

lation, Research Design en Data Collection, Data Analysis en Utilization of

the Research (1976:18 e.v.).

Fischer bespreekt twaalf onderzoeken met ‘untreated controls’ (controle-

groepen die niet behandeld worden) en vijf onderzoeken waarvan de con-

trolegroepen een andersoortige behandeling kregen.4 Na de afzonderlijke

bespreking van elk onderzoek komt hij tot een samenvatting. Hij geeft een

overzicht van de soorten onderzoek, van de soort resultaten, en meldt of al

dan niet follow-up plaatsvond, welk soort cliënten aan bod kwam en welk

soort problemen. Hij staat ook stil bij de kwaliteit van de werkers en de door

hen gebruikte methoden, waarbij hij opmerkt dat in de meeste onderzoeken

geen specifieke interventieprocedures werden gerapporteerd. Hij veronder-

stelt dat dit achterwege bleef omdat er maar weinig van deze procedures

beschikbaar waren.

Eenvormige interventies

Fischer constateert eveneens dat de werkers ongeacht de aard van de pro-

blemen tendeerden naar een uniforme aanpak: zij praatten met hun cliënten

en zij deden dat binnen een heel beperkt schema. Of het nu ging om huwe-

lijksproblemen, opvoedingsproblemen of psychiatrische problemen, en

hoezeer de individuele cliënten ook van elkaar verschilden, er was nauwe-

lijks enig verschil in de gespreksinterventies.

Fischer vat vervolgens samen wat zijn analyses opleverden. Hij formuleert
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een ‘Conclusion of Effectiveness’ (137) die er niet om liegt. In geen van de

onderzoeken werd onomstotelijk bewezen dat professioneel casework resul-

taten opleverde die beter waren dan wanneer geen behandeling had plaats-

gevonden, of beter dan de resultaten van minimale dienstverlening door

niet-professionals. In dertien van de zeventien onderzoeken werd geen ver-

schil geconstateerd tussen experimentele en controlegroepen. Vier onder-

zoeken claimden succes voor de professionele caseworkers, maar in die ge-

vallen was er óf sprake van onvolledige vermelding van data óf van zodanige

gebreken in de onderzoeksopzet dat de uitkomsten niet konden worden

geverifieerd. Uit een aantal onderzoeken bleek zelfs dat de aanpak schade

had opgeleverd voor de cliënten, vergeleken met hun situatie voorafgaand

aan het onderzoek of vergeleken met cliënten in de controlegroep.

Deze resultaten zijn des te opvallender omdat in vrijwel alle onderzoeken

goed geschoolde caseworkers aan de slag waren die werkten onder gunstige

voorwaarden. De professionals wisten bovendien dat zij participeerden in

een experimenteel onderzoek en dat hun werk zorgvuldig zou worden

geëvalueerd. Hierdoor zou succes verwacht mogen worden, onder meer op

basis van het Hawthorne-effect. (Het Hawthorne-effect is genoemd naar

resultaten van onderzoeken naar prestaties van werkers in de Hawthorne

Works van Western Electric in Cicero in 1927. [Websters New World Dictio-

nary, 1994: 619]. Verbetering van de prestatie van de werkers deed zich alleen

al voor doordat zij wisten dat hun prestaties het voorwerp van onderzoek

waren.)

Wat voor casework ook werd geboden, welke verschillen er ook waren in

cliënten, problemen of programmadoelen, het professionele casework

slaagde er niet in aan te tonen dat het effectief was. Gebrek aan effectiviteit

bleek eerder regel dan uitzondering. Als de gevallen waarin achteruitgang

werd geconstateerd worden meegewogen, dringt zich de gedachte op dat veel

cliënten uit de onderzoeksprojecten er zonder professionele hulp beter aan

toe waren geweest.

Oorzaken van negatieve onderzoeksresultaten

Na deze vernietigende conclusie gaat Fischer in op mogelijke oorzaken en op

de implicaties voor theorie en praktijk van het casework en voor onderzoek.

Hoewel het onmogelijk is om alle oorzaken op te sporen heeft Fischer wel

een opvatting over de meest belangrijke (140 e.v.): ‘Vanaf het begin van de

jaren twintig zijn de meeste caseworkers in de ban geraakt van één prak-

tijkmodel – het psychodynamische (of een van de variaties ervan); ook in de

besproken zeventien onderzoeken was dit de toonaangevende theoretische

oriëntatie. Het gevolg was langdurige te grote afhankelijkheid van een een-

vormig en begrensd concept van social casework dat niet alleen de werkers

deed vastlopen op de doodlopende weg van ineffectieve praktijk, maar ook

belette dat nieuwe, in potentie meer effectieve benaderingen aan bod konden

komen. In de meeste beschreven onderzoeken kan een psychodynamische

oriëntatie worden aangetoond:
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– een focus op interne, intrapsychische aspecten en op self-understanding en

inzicht bij cliënten ten koste van cruciale gebieden van sociaal functione-

ren;

– een gebrek aan werkprincipes en procedures voor socio-environmental

change;

– handelen op basis van de vooronderstelling dat alle cliënten, met welke

problemen ze ook kampen, baat zullen hebben bij esoterische, verbale

discussies over deze problemen, waarbij ‘praten over’ geldt als het be-

langrijkste therapeutische instrument;

– een onnauwkeurig en vaag professioneel jargon;

– een focus op theorieën waarmee werkers hun cliënten begrijpen maar die

geen handvatten bieden voor het in gang zetten van verandering;

– de nadruk op onderzoek en diagnose van de cliëntsituatie ten koste van

interventies;

– het vrijwel volledig ontbreken van richtlijnen voor werkers om de theo-

rieën in interventies om te zetten.

Uit vrijwel alle onderzoeken blijkt dat caseworkers voornamelijk handelen

op basis van een individuele ‘‘stijl’’ – een idiosyncratische, voornamelijk

intuı̈tieve manier van handelen met cliënten.’

Over hetzelfde onderwerp merkt Meyer op (bij Muller & Dumpson,

1972:163) dat wanneer de individuele stijl bepalend is voor ‘good or bad

practice’ de opleidingen tot social work niets voorstellen: ‘when individual

style seems to account for good or bad practice, social work education is

mocked’.

De nuchtere feiten zijn volgens Fischer dat de originele psychodynamische

theorieën waarop de belangrijkste caseworkmodellen steunen, nooit hun

effectiviteit door onderzoek hebben kunnen aantonen (Eysenck, 1966, Rach-

man, 1971), een gegeven dat in toenemende mate zelfs door psychoanalyti-

sche theoretici en werkers wordt herkend (Marmor, 1968). Er is dus weinig of

geen reden – zowel op empirische gronden (ontbreken van wetenschappelijk

bewijs van effectiviteit) als op conceptuele gronden (cruciale theoretische

tekorten zoals het ontbreken van technische richtlijnen) – om te verwachten

dat de psychodynamische benadering van de meeste caseworkers zal leiden

tot de beoogde resultaten. Fischer ziet evenmin aanleiding om aan te nemen

dat revisie van deze benadering of verdergaand onderzoek ernaar, de toe-

passing ervan zal valideren.

Hij stelt de vraag (142) hoe het mogelijk is dat maatschappelijk werkers

niet alerter zijn geweest op deze tekortkomingen in hun praktijk. Zijn ant-

woord luidt dat alle maatschappelijk werk‘experts’ en veelal ook alle colle-

ga’s van mening zijn dat de praktijk effectief is en dat er tot nu toe weinig

redenen zijn geweest om bij die mening vraagtekens te zetten. Daar komt bij

dat maatschappelijk werkers in de loop van de tijd de neiging hebben ont-

wikkeld om het belang van evaluatieonderzoek te bagatelliseren, vooral

wanneer de resultaten hen niet aanstonden. Als er dus signalen kwamen over

negatieve resultaten werden die genegeerd. De meeste maatschappelijk

werkers voelden zich aangesproken door de volgende uitspraak van Hollis
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(1968:7): ‘Casework is in essentie een ervaring tussen twee mensen .. . die

beter kan worden beschreven in termen van kunst dan in termen van we-

tenschap’. (Casework is in essence an experience between two people ... that can only be

described as art rather than science). Daarmee zou weinig mis zijn wanneer de

‘art’ niet overbenadrukt werd, als een allerindividueelste expressie, met ver-

waarlozing van de ‘science’ kant.

Uit de onderzoeken komt naar voren dat de geboden hulp het accent een-

zijdig legde op het contact tussen werker en cliënt, waarbij vrijwel geen

aandacht werd geschonken aan op de omgeving gerichte activiteiten, die in

veel gevallen juist nodig waren. Vaak ging het om cliënten uit achtergestelde

en/of lage inkomensgroepen, die het meeste baat hebben bij casework dat

werkt vanuit de gerichtheid op individu en omgeving, person-in-environment,

een gerichtheid die het handelsmerk van het social casework is of zou moe-

ten zijn.

Fischer concludeert (145): ‘Casework kan en moet onafhankelijk zijn van

welke specifieke theoretische oriëntatie dan ook. Casework is niet synoniem

met egopsychologie, met problem-solvingprocessen of crisisinterventie. De

overidentificatie van het casework met de psychoanalytische theorie en de

catastrofale resultaten hiervan spreken voor zichzelf’.

Voortbouwen op goede praktijken

Fischer pleit voor het voortbouwen op ‘goede praktijken, praktijken dus die

volgens de onderzoeksresultaten aantoonbaar effectief zijn’. Flexibiliteit en

openheid voor nieuwe ontwikkelingen dienen weer kenmerkend te worden

voor het social work. In dat verband bespreekt Fischer een aantal aspecten

waarvan onderzoek heeft aangetoond dat ze, zeker in combinatie, tot de

beoogde resultaten kunnen leiden. Het betreft: structureren van het hulp-

verleningsproces, gebruikmaken van technieken van gedragsverandering

(behavior modification) en scheppen van de kerncondities voor een optimale

hulpverleningsrelatie: empathie, warmte en echtheid (147 e.v.).

– Structureren

Bij vergelijking tussen ongestructureerde en gestructureerde benaderingen

blijken de laatste tot betere resultaten te leiden. De term ‘gestructureerd’

verwijst in deze context niet alleen naar een aantal specifieke procedures,

maar ook naar een kader voor het implementeren van die interventies.

Structureren betekent: zorgvuldig plannen van de interventies, waarmee aan

de cliënt zoveel mogelijk zekerheid wordt geboden; een gerichtheid op actie

van de kant van de werker; gebruikmaken van directe beı̈nvloeding en bo-

venal systematisch werken (Philips & Wiener, 1966).

In aansluiting hierop noemt Fischer: structureren van de intake, toepassen

van gevalideerd materiaal uit sociaalpsychologisch onderzoek (Goldstein &

Simonson, 1971), gebruikmaken van gestructureerde vormen van rollenspel

(Goldstein, 1973), toepassen van tijdlimieten om het interventieproces zowel

te bekorten als te intensiveren (Reid & Shyne, 1969) en bij de afronding
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werken aan transfer van positieve veranderingen naar de natuurlijke omge-

ving.

– Gebruik maken van technieken van gedragsverandering (behavior modification)

In de literatuur over gedragsverandering (Fischer & Gochros, 1975) wordt een

aantal voor het social work toepasbare interventies beschreven.

Als belangrijkste punt noemt Fischer dat het zeer aannemelijk is dat toe-

name van gedragsveranderingsprocedures de effectiviteit van de casework-

praktijk zal vergroten. Hij verwijst naar ruim tweehonderd experimentele

onderzoeken waarmee de effectiviteit van verscheidene gedragsverande-

ringprocedures bij een diversiteit aan cliënten en problemen werd aange-

toond (Morrow, 1971; Rimm & Masters, 1974; O’Leary & Wilson, 1975).

– Empathie, warmte en echtheid

Deze drie aspecten van de relatie zijn voorwerp geweest van uitvoerige on-

derzoeken naar effectieve hulpverlening bij een verscheidenheid aan cliënten

en problemen (Truax & Carkhuff, 1967; Truax & Mitchell, 1971). Fischer

merkt op dat het hier gaat om core-conditions, kernvoorwaarden of kern-

condities om tot effectieve hulpverlening te komen. Uit de onderzoeken

blijkt dat aan deze voorwaarden, zelfs door ervaren werkers, maar zelden

wordt voldaan (149). Dit ondanks het feit dat de diagnostic school de relatie

als belangrijk zag en de functional school de relatie zelfs als het belangrijkste

instrument beschouwde. Fischer (1978:210) reageert op een uitspraak van

Hollis (1964:84): ’interested, sympathetic listening ... comes naturally to

most caseworkers’ met de uitroep: ‘If only that were true!’ Hij beveelt ge-

valideerde trainingsprogramma’s van dertig tot honderd uur aan omwerkers

te helpen deze vaardigheden te verwerven (211).

Implicaties voor praktijk en onderzoek

De onderzoeksresultaten maken duidelijk dat caseworkers specifieker moe-

ten worden waar het gaat om: 1) doelen, te onderscheiden in objectives (lange

termijn) en goals (korte termijn) (Geertsema, 2004:502) 2) keuze van hulp-

verleningsmethoden en 3) evaluatie van de resultaten.

Dat kan bereikt worden via wat Briar (1973:130) noemt ‘the movement

away from vagueness’. Werkers die deze beweging maken, geven precies aan

wat zij doen, met welk doel en in hoeverre dat doel bereikt wordt. Doelen die

in concrete (gedrags)termen worden beschreven zijn voor cliënten duidelijk,

specifiek, waarneembaar en meetbaar. Specificatie van doelen vraagt ook om

grotere precisie in het selecteren van interventies en het selecteren van in-

dicatoren voor het bepalen van de resultaten. Cliënt en werker kunnen in

zo’n geval zelf onomstotelijk constateren wanneer de doelen meer binnen

bereik komen en wanneer ze uiteindelijk worden bereikt.

Fischer meent dat het analyseren van al die teleurstellende onderzoeken

wel degelijk nut heeft gehad. Nu is immers duidelijk geworden dat veel

maatschappelijk werkactiviteiten niet goed aansluiten bij praktijkvragen en

dat er dus nieuwe benaderingen nodig zijn. De onderzoeksresultaten heb-

ben de noodzaak aangetoond van het verder bouwen aan een kennisbestand,

beginnend met de ontwikkeling van specifieke technieken die zijn toege-
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sneden op bepaalde praktijkproblemen en eindigend met manieren om de

effectiviteit ervan in de werkuitvoering te meten.

Defensieve reacties en een appèl

Nadat Fischer in het tweede deel van zijn boek elf collega’s (onderzoekers en

praktijkmensen) aan het woord heeft gelaten om op zijn stellingname te

reageren, vat hij in het derde deel hoofdzaken uit die reacties samen. Hij

geeft commentaar op de volgende reacties:

1 Casework is te vaag gedefinieerd om te onderzoeken;

2 De onderzoeken hebben niet aangetoond dat casework ineffectief is;

3 Het psychoanalytische model is helemaal niet verouderd;

4 Casework wérkt;

5 Achteruitgang van cliënten is niet nieuw;

6 Casework was niet het onderwerp van de onderzoeken, het ging om social

work;

7 Negatieve resultaten van onderzoek zouden niet naar buiten gebracht

moeten worden.

Fischer weerlegt de kritische stellingnamen met verwijzing naar de argu-

mentatie in het eerste deel van zijn boek. Hij stoort zich nog het meest aan

de laatstgenoemde reactie, die inhoudt dat publiceren van ‘alleged evidence’

dat casework niet werkt, beschadigend zou zijn voor het vak en dat de vraag

naar de effectiviteit van het casework ‘serves neither the needs of the pro-

fession nor its consumers’ (333). Onderzoeken waaruit blijkt dat een be-

paalde vorm van professionele dienstverlening geen significant effect heeft,

zijn wat hem betreft zeer informatief voor de beroepsgroep en de potentiële

cliënten.

Fischer ziet twee mogelijkheden voor het social casework: het kan kiezen

voor bestendiging van de bestaande toestand of voor de option to revitalizing

itself door nieuwe methoden te adopteren en praktijk en opleidingen te

vernieuwen. Voor hem is de keus duidelijk, maar in zijn ogen is er in het

beroep altijd een sterke oppositie geweest tegen ingrijpende veranderingen.

Het blijkt dat zelfs vraagtekens worden gezet bij de basale opvatting dat een

social worker alleen competent genoemd kan worden als hij bewijsbaar

effectief is. Fischer vindt deze – volgens hem destructieve – stellingname als

volgt verwoord in een artikel in Social Casework (Levy, 1974): ‘De resultaten

van professioneel werk zijn, als ze al gemeten kunnen worden, van vrijwel

geen belang voor het vaststellen van competenties...’ en omdat resultaten

blijkbaar ongeschikt zijn om competenties voor social work vast te stellen is

een beter alternatief nodig. Bij social work is essentieel wat er in gaat, niet

wat er uitkomt. De input in belangrijk, niet wat de resultaten zijn’. ‘Enough

said’, verzucht Fischer (340) die allesbehalve met Levy instemt, en dat is

tevens het appellerende slotwoord van zijn boek.

BSL - ACA_BK_1KZM - 1812_9789031352906 226

Van Richmond naar Reid218



Katherine Wood, Casework Effectiveness, 1978

Katherine Wood is de derde die komt met een review van onderzoeken naar

social casework in haar artikel ‘Casework effectiveness: a new look at the

research evidence’ (1978).5 Zij analyseert tweeëntwintig onderzoeken waar-

van er twaalf tevens door Fischer en negen door Mullen en Dumpson werden

geanalyseerd. Zij is kritischer over de praktijkuitvoering dan over de wijze

waarop de onderzoeken plaatsvonden.

Wood verdeelt de onderzoeken in vijf categorieën. Ze bespreekt: 1) zes

onderzoeken op het vlak van resocialisatie van delinquente adolescenten, 2)

vier onderzoeken gericht op problemen met kinderen, 3) negen onderzoeken

naar cliënten van armoedeprogramma’s, 4) twee onderzoeken naar hulpver-

lening aan ouderen en 5) drie onderzoeken waarin alternatieve interventies

worden vergeleken. Zij vraagt zich af wat van deze onderzoeken kan worden

geleerd voor de praktijktheorie van het social work; wat zijn de implicaties

voor de praktijk, voor onderzoek en voor de beroepsopleiding?

Bevindingen in vijf onderzoekscategorieën

Hieronder worden Woods bevindingen weergegeven per onderzochte cate-

gorie.

j1 Hulpverlening aan delinquente adolescenten

In geen van deze onderzoeken werd begonnen met wat de adolescenten zelf

als hun probleem zagen en welke hulp zij dachten nodig te hebben. De

werkers startten vanuit hun eigen theoretische en ideologische oriëntaties,

die zij aan hun cliënten voorlegden als waren het magische formules. Zij

namen aan dat zij wisten wat er aan scheelde. Interventies kwamen niet

voort uit een gezamenlijke overeenstemming tussen cliënten en werkers over

de problemen die speelden en de doelen die voor de cliënten belangrijk

waren. Er kon dus geen sprake zijn van een investering of een commitment

om te veranderen (motivatie) bij de cliënten. Werken aan inzicht stond

voorop, en Wood vraagt zich af hoe verwacht kon worden dat het werken aan

inzicht de ‘reality problems’ van deze adolescenten kon verlichten.

j2 Hulpverlening aan kinderen met gedragsproblemen

De betreffende onderzoeken waren gericht op intrapsychische conflicten en

egocapaciteiten van de kinderen, niet op concrete en specifieke problemen.

De belangrijkste vragen die deze onderzoeken oproepen betreffen de vragen

die de onderzoekers niet stelden. Voor welke problemen van kinderen ver-

dient directe hulpverlening de voorkeur, gericht op het betreffende kind? En

voor welke problemen zou de focus juist beter gericht kunnen worden op de

ouders om hen te leren omgaan met moeilijk gedrag? Welke problemen

vragen eerder om verandering van de omgeving dan om verandering bij kind

of gezin?
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Als er in de onderzochte praktijken met ouders werd gewerkt was dat altijd

apart van de kinderen.

j3 Hulp aan cliënten van armoedeprogramma’s

Wood bekritiseert de algemene tendens om de oorzaak van armoede te po-

sitioneren in de cliënten en hun gezinnen en daarbij economisch-financiële

hulp en hulpbronnen buiten beschouwing te laten. Gezinstherapie, hulp bij

opvoeding en gezinsplanning kunnen een vervolg zijn op maar geen ver-

vanging van economische of materiële hulpverlening.

Veel problemen waarmee maatschappelijk werkers te maken krijgen zijn

gordiaanse knopen, dus is het primair nodig om de problemen in werkbare

onderdelen op te splitsen en prioriteiten te stellen. ‘The priority problem of

poor clients is their poverty’, zegt Wood. Maatschappelijk werkers dienen

zorgvuldig de problemen te benoemen, na te gaan waardoor zij ontstaan,

wat eraan gedaan kan worden binnen de grenzen van beschikbare tijd en

mogelijkheden. Voorts dienen ze er op toe te zien dat wat gedaan kan

worden ook feitelijk gedaan wordt, en ten slotte de resultaten te evalueren

aan de hand van de oorspronkelijk vastgestelde problemen en doelen. In de

meerderheid van de onderzoeken werd de eerste stap overgeslagen. Omdat

de problemen niet goed werden benoemd, waren de doelen eveneens een slag

in de lucht, sloten de interventies niet aan en hadden de evaluaties geen

waarde. Wood vermeldt terzijde dat het succesvolle St. Paul’s Project, dat in

deze categorie zou vallen, niet in haar onderzoek is opgenomen omdat daar

niet gewerkt werd met een controlegroep.

j4 Hulp aan ouderen

Twee onderzoeken naar hulp- en dienstverlening aan ouderen passeren de

revue. Ook in deze gevallen constateert Wood dat de werkers de cliënten niet

betrokken bij het benoemen van hun problemen en evenmin vroegen naar

hun visie op de aanpak.

j5 Vergelijken van de effectiviteit van alternatieve benaderingen

In deze vijfde en laatste categorie besteedt Wood aandacht aan het onderzoek

van Reid en Shyne (Brief and Extended Casework), waarin kortdurend ex-

perimenteel casework vergeleken wordt met de ‘gewone’ langdurige case-

workbehandeling. Op overtuigende wijze komt naar voren dat de kortdu-

rende aanpak betere resultaten gaf dan de langdurende. Wood acht aanne-

melijk gemaakt dat de beperkte duur aanzette tot geconcentreerd samen-

werken aan een in overleg gekozen concreet en specifiek (deel)probleem, in

het verlengde waarvan een doel werd bepaald en gericht handelen mogelijk

werd. Voorts bespreekt Wood een onderzoek dat betrekking had op hulp aan

vrouwen van alcoholverslaafde mannen, waarbij de aanpak door speciaal

getrainde werkers vergeleken werd met de aanpak door ongetrainde werkers.

Er werd geen verschil geconstateerd, behalve dat zich in de experimentele
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groep meer echtscheidingen voordeden. Ten slotte presenteert Wood een

onderzoek in relatie tot psychiatrische patiënten in crisis. Nagegaan werd

wat beter werkte: tijdelijke opname in een inrichting of tijdelijke opvang in

het bredere familieverband, gecombineerd met crisisinterventie. Het bleek

dat opvang in familieverband in combinatie met crisisinterventie de beste

kansen schiep voor terugkeer naar thuissituatie, werk en school.

Wood vraagt zich af wat uit dit alles kan worden geleerd voor de prak-

tijktheorie van het social work. Het antwoord lijkt – op enkele uitzonde-

ringen na – te moeten luiden: niet erg veel. Wel werd duidelijk dat onder-

maatse praktijkuitoefening – niet bepaald verrassend – ineffectief is.

Zes kwaliteitsprincipes

Uit de ‘best practices’, waarvan ze gelukkig ook enkele voorbeelden tegen-

komt, selecteert Wood de volgende zes ‘kwaliteitsprincipes’:

– zorgvuldige benoeming van het probleem in samenspraak met de cliënt;

– gezamenlijke analyse van het probleem: onderscheiden van factoren die

het veroorzaken of in stand houden en factoren die behulpzaam kunnen

zijn bij het oplossen ervan;

– assessment van wat aan het probleem gedaan kan worden en in dialoog

benoemen van concrete doelen;

– onderhandelen met cliënten over een contract of samenwerkingsovereen-

komst;

– plannen van een interventiestrategie;

– systematische evaluatie.

Geen van deze kwaliteitsprincipes is nieuw; ze maken vanouds deel uit van

de bestaande praktijktheorie van het social casework maar uit de onderzoe-

ken blijkt dat zij geen vast onderdeel van de werkuitvoering zijn. Wood geeft

op elk afzonderlijk kwaliteitsprincipe commentaar: over probleembenoe-

ming merkt zij op dat het de taak van werkers is cliënten te helpen met hun

psychosociale problemen, het gaat niet om ‘restructuring their personalities

or giving them growth experiences’.

Van alle tweeëntwintig onderzoeken was er slechts één waarin gebruik

werd gemaakt van de grote potentiële kracht van het natuurlijke interper-

soonlijke systeemnetwerk van gezin en familie om een persoon met moei-

lijkheden te helpen. Lang voor de ‘family-therapy movement’ omstreeks de

jaren tachtig opkwam, kende het social casework de potentiële kracht van

het ‘natural-group system’, onder meer uit de theorie van Richmond (zie

haar cirkeldiagram in hoofdstuk 2). Maar afgaand op de tegen het licht ge-

houden onderzoeken heeft het nagelaten deze kennis in het uitvoerend werk

te integreren.

Gezien het cliëntenbestand en de problemen waarmee het social work te

maken krijgt, verdienen drie dimensies van de cliënt-in-zijn-systeem aan-

dacht: het intrapsychische, het interpersoonlijke en omgevingsfactoren.

Volgens Wood heeft het veelal de voorkeur om aan de buitenkant te starten
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en van daaruit naar binnen te werken, dus te beginnen met het aanpakken

van de omgevingsfactoren.

Werken met vage of onbereikbare doelen stelt cliënten bloot aan teleur-

stelling, frustratie en ondermijning van hun zelfvertrouwen. Omdat cliën-

ten het casework mee moeten ‘uitvoeren’ en het de taak van de werker is hen

waar nodig te stimuleren en te steunen, dient voor beide partijen duidelijk te

zijn wie wat doet, op welke manier en hoe daarover gecommuniceerd wordt.

Wood benadrukt dat hiervoor een contract of samenwerkingsovereenkomst

tussen cliënt en werker noodzakelijk is. Werker en cliënt dienen gezamenlijk

vast te stellen wat gedaan moet worden om de overeengekomen doelen te

bereiken. Casework is geen esoterisch concept dat alleen begrijpelijk is voor

een professionele elite en dat zorgvuldig voor cliënten geheim moet worden

gehouden. In veel onderzoeken leek het er op dat werkers er van uitgingen

dat hoe minder de cliënten begrepen van interventies hoe krachtiger die

zouden zijn. Wood stelt dat een dergelijke handelwijze niet alleen een grote

kans geeft op mislukking maar ook ethisch onverantwoord is: ‘The client can

best become invested in change by becoming an active participant in change’.

Woods harde conclusie luidt dat de professie onder ogen moet zien dat de

oorzaak van de negatieve resultaten van zoveel onderzoeken gelegen is in

onvoldoende competentie van de werkers. Zij sloegen cruciale stappen in het

proces over en gingen uit van hun door ideologie bepaalde interventievoor-

keuren. In de meeste onderzoeken werd de ‘person-in-environment’ confi-

guratie, toch een oorspronkelijk uitgangspunt van de diagnostic school, niet

in overweging genomen en werd gekozen voor person-oriented casework of

groupwork. Daarom is het noodzakelijk dat maatschappelijk werkers weer

gebruik leren maken van technieken gericht op het sociale systeem, zoals

bemiddelen, belangenbehartiging en onderhandelen.

Wood acht het nodig dat maatschappelijk werkers tijdens hun opleiding

leren zien dat er overeenkomsten zijn tussen het hulpverleningsproces en

het onderzoeksproces. Het is een bekend feit dat nogal wat maatschappelijk

werkers weinig van onderzoek willen weten. Wood citeert Hudson die stelt

dat studenten in grote groepen college krijgen in onderzoeksmethoden,

maar dat de overgrote meerderheid daar in de praktijk nooit gebruik van zal

maken en er het nut niet van inziet: ‘Wij hebben onze studenten niet geleerd

dat onderzoek belangrijk is voor de praktijk’. Uitvoerend werk en onderzoek

zouden van begin af aan geı̈ntegreerd gedoceerd moeten worden met behulp

van single-case (N=1) onderzoeksmethoden (Hudson, 1976).

Overwegingen over de crisis, kansen en het kennisbestand

De reviews van evaluatieonderzoeken in de jaren zestig en zeventig maakten

onmiskenbaar duidelijk dat niet kon worden aangetoond dat het social

casework effectiever was dan niet-professionele methoden. Het ging daarbij

met name om het dominante psychoanalytisch georiënteerde model. Oor-

zaken die naar voren komen zijn de eenzijdige gerichtheid op intrapsychi-
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sche factoren en de vooringenomen werkwijze: niet starten met benoemen

en analyseren van de hulpvraag, niet betrekken van cliënten bij het hulp-

verleningsproces, het contact belasten met onbereikbare doelen.

Het waren niet alleen tekortkomingen van het instrument die aan het licht

kwamen, maar ook tekortkomingen van de professionals vielen in het oog.

Niet uitgaan van de door cliënten ervaren problemen is immers ook binnen

het psychoanalytisch model een doodzonde.

De evaluatieonderzoeken leidden binnen de beroepsgroep tot wat wel

beleefd werd als een ontmaskering, en dat zorgde voor veel beroering. De

effectiviteitscrisis maakte de tongen los en bracht veel pennen in beweging.

‘In one medium or another, numerous social work scholars, researchers, and

practitioners had something to say about the ‘‘effectiveness crisis’’ in a

prolonged exchange that lasted well over a decade’ (Kirk & Reid, 2002:39).

Begrijpelijk was dit wel: een methode die vijftig jaar lang het veld had ge-

domineerd, en waarvan de wetenschappelijke basis en de effectiviteit voor

velen boven alle twijfel verheven waren, bleek de toets van evaluation re-

search niet te kunnen doorstaan. Eerdere tekenen aan de wand waren niet

opgemerkt of genegeerd. Dat Karpf (1931) ongeveer dertig jaar eerder een

fikse kloof tussen theorie en praktijk had geconstateerd; dat Cabot (Kirk &

Reid, 2002:38) ook al in 1931 had aangedrongen op het meten, evalueren en

aantonen van resultaten; dat het NASW-congres in 1962 constateerde dat het

social work niet beschikte over een gesystematiseerde body of knowledge,

had het geloof in de effectiviteit van de dominante methode niet aan het

wankelen gebracht. Door de effectiviteitscrisis gebeurde dat nu wel, hoewel

het niet betekende dat deze methode onmiddellijk van het toneel verdween,

want ‘the psychoanalytically oriented casework became the dominant form

of practice by mid-century and continues to be a major force’, zeggen Kirk en

Reid (2002:31). Ronen (2004) bespreekt het social work in Israël ‘where social

workers most frequently employ dynamically oriented therapies.. .’.

Een gevolg was wel dat de sociobehavioral benadering, die onder leiding

van Edwin Thomas was ontwikkeld aan School of Social Work aan de Uni-

versiteit van Michigan, aan een opmars begon (Reid, 1994:168). Hiermee

groeide de aandacht voor social workmethoden die gebaseerd waren op de

leertheorie en die gebruikmaakten van helder omschreven interventies en

meetbare resultaten. Daar hoorden ook nauwkeurige onderzoeksmethoden

bij voor het evalueren van interventies in single-case (N=1) onderzoeken.

Onder de social workers annex social researchers die hun doctorsgraad be-

haalden aan de Universiteit van Michigan of na hun studie door de sociobe-

havioralmethoden werden beı̈nvloed, waren Eileen Gambrill, Scott Briar en

Henry Miller die (toen) werkzaam waren aan de Universiteit van California,

Berkeley; William Reid en Laura Epstein, die eind jaren zestig aan de Uni-

versiteit van Chicago het empirisch georiënteerde taakgericht caseworkmo-

del ontwikkelden en Joel Fischer die aan de Universiteit van Hawaı̈ een

eclectisch model samenstelde, dat was gebaseerd op structurering van het

interventieproces, behavior modification, cognitieve procedures en de kern-

voorwaarden empathie, warmte en echtheid. Deze mensen zetten zich elk op
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eigen wijze in voor een koerswijziging, die nieuwe of gecorrigeerde case-

workmodellen meer kans zou geven.

De effectiviteitscrisis had dus tot gevolg dat nieuwe methoden, die zich

meer leenden voor of zich zelfs uitdrukkelijk instelden op onderzoek, een rol

konden gaan spelen. Zoals de crisisinterventietheorie leert: een crisis heeft

een beperkte tijdsduur en leidt vervolgens tot een lager niveau, een gelijk

niveau of een hoger niveau van functioneren. Een crisis kan dus nieuwe

kansen scheppen, en dat gebeurde in dit geval.

Uit de onderzoeken viel ook iets te leren over het kennisbestand van het

maatschappelijk werk, of liever: over het feit dat maatschappelijk werkers

door hun werkwijze niet alleen tekortschoten in het ontwikkelen van nieu-

we kennis, maar tevens onvoldoende gebruikmaakten van de bestaande body

of knowledge van het beroep. Veel trial and error-fouten werden gemaakt in

verband met beroepsopgaven waarvoor relevante kennis wel degelijk voor-

handen was. Weliswaar constateerde het NASW-congres in 1962 dat het so-

cial work niet beschikte over een gesystematiseerde body of knowledge, maar

wellicht was het ook toen realistischer geweest om uitspraken te doen over

het (minimale) gebruik van het bestaande kennisbestand. Belangrijke, in

eerdere hoofdstukken weergegeven en deels al in 1962 beschikbare kennis

(breed opgevat als methodische en ethische grondbeginselen) bleef kennelijk

onbenut. Hoe nieuw waren de zes kwaliteitsprincipes van Wood in feite? Dit

is een retorische vraag. Er werd bijvoorbeeld geen aandacht geschonken aan

de met wetenschappelijke precisie door Mary Richmond geformuleerde

richtlijnen voor het verzamelen van gegevens ten behoeve van een diagnose,

het door haar ontworpen case-coördinatiemodel (dat Specht een voorloper

van de systeemtheorie noemde en dat omgevingsbronnen in kaart bracht),

haar uitwerking van de relatie tussen cliënt en werker en de participatie van

cliënten in het hulpverleningsproces. Evenmin werd aandacht geschonken

aan de bijdragen van Hamilton op het vlak van diagnosticeren en aan de

behandelingscategorieën die Hollis onderscheidde op basis van haar onder-

zoekswerk. En er werd voorbijgegaan aan de door de functional school en

Rogers centraal gestelde relatie, op basis waarvan Truax en Carkhuff de op

wetenschappelijk onderzoek gegronde kernvoorwaarden (empathie, warmte

en echtheid) voor het hulpverleningsproces vaststelden. Ook de werkprinci-

pes van Biestek en het problem-solvingmodel van Perlman werkten in veel

gevallen niet door in het denken en handelen van maatschappelijk werkers,

van wie het werk kritisch onder de loep werd genomen. Deze inzichten

brachten de reviewers in al hun schrilheid op tafel bij de beroepsgroep, die

daarmee werd opgeroepen de social caseworkerfenis beter te beheren.

Overigens leidde de effectiviteitscrisis ertoe dat de term ‘social casework’

nogal beladen raakte en deels vervangen werd door de vooralsnog minder

belaste term ‘social work practice’. Het bezwaar hiervan is de breedte, anders

gezegd het gebrek aan precisie van het begrip, omdat er ook groeps- en

communitywerk onder verstaan kan worden.
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De effectiviteitscrisis en het social casework in Nederland

De effectiviteitscrisis bleef een Amerikaanse aangelegenheid, die nauwelijks

tot Nederland doordrong. Aan de ene kant is dat opmerkelijk omdat vanaf

1947 het social casework was geadopteerd als zijnde de ‘state of the art’ en

min of meer als voorbeeld fungeerde voor het maatschappelijk werk hier;

aan de andere kant is het begrijpelijk omdat het social casework in Neder-

land in de jaren zestig en zeventig toch al onder zwaar ideologisch vuur’ lag.

Enkele voorbeelden hiervan worden ontleend aan het herdenkingsboek bij

het 90-jarig bestaan van de School voor Maatschappelijk Werk in Amster-

dam, De opbouw van een sociaal-agogische opleiding 1899-1989 (Ney & Hueting,

1989) en aan het herdenkingsboek van de Academie Markendaal in Breda,

Bevlogen en ambachtelijk. Een sociaal-agogische beroepsopleiding in West Brabant 1931-

1993 (Van den Oord, 1993).

Ney en Hueting citeren uit een manifest van Academie De Horst te Drie-

bergen: ‘Het welzijnswerk is verworden tot het grote revalidatiecentrum

voor de slachtoffers die onze kapitalistische maatschappijordening en het

daaraan inherente economische systeem voortdurend ‘‘produceert’’ ’ (129).

Over de opleiding in Amsterdam zeggen ze: ‘De democratisering begon op de

academie chaotische trekken te vertonen. De staf van de afdeling cultureel

werk had in 1973 nog maar één staflid dat zelf ooit welzijnswerker was ge-

weest. De opleidingskwaliteit was gedaald, het contact met het werkveld –

welk werkveld? – was zoek. De geroemde sfeer onder het directoraat van De

Jongh was geruı̈neerd en de dagelijkse gang van zaken op de academie werd

gedicteerd door verpolitiekte studenten en docenten’ (131, e.v.). Dit doet Ney

en Hueting constateren dat veel van de in de naoorlogse decennia moeizaam

ontwikkelde professionele deskundigheden zonder pardon werden gedis-

kwalificeerd.

Het gedenkboek van Markendaal besteedt een hoofdstuk aan de periode

1969-1975 met de subtitel ‘Democratisering op Markendaal: een lange mars

zonder adequate instituties’ (1993:65 e.v.).

De democratiseringsgolf had in Breda tot gevolg dat de sociale actiebena-

dering, gericht op verandering van de structuur van het sociale systeem, veel

aandacht kreeg en dat het ‘rode boekje’ van Piet Reckman (1971) in het

brandpunt van de belangstelling kwam te staan. Radicale hervormers ver-

enigden zich in een Frontgroep die onmiddellijke stopzetting van de tradi-

tionele lessen eiste, omdat die lessen de ‘technocratische-economische’

waarden dienden. Op de muur van de opleiding verscheen de vermelding

‘Neo kapitalistiese school voor aanpassingswerk’ en binnen beheersten dis-

cussies over democratisering de gang van zaken. Onnodig te zeggen dat het

casework als volkomen achterhaald werd beschouwd.6

In het voorwoord van de 11e druk van Wat is social casework? (1977) vraagt

Kamphuis retorisch: ‘Het casework is doodverklaard en waarom zou men

proberen deze dode weer tot leven te wekken?’ Uit de context blijkt dat de

doodverklaring slaat op de Nederlandse situatie. Kamphuis zal zeker van de

effectiviteitscrisis in de VS geweten hebben, maar zich hoogstwaarschijnlijk
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niet geroepen gevoeld hebben om de vaderlandse critici van het casework

nog meer wapens in handen te spelen.

Terwijl het casework in de VS onder vuur kwam te liggen als gevolg van

wetenschappelijk onderzoek, gebeurde hetzelfde in Nederland op basis van

politieke en ideologische overtuigingen die dikwijls zeer moralistisch van

inslag waren. ‘We leven ondanks de deconfessionalisering blijkbaar toch nog

voluit in Ter Braaks domineesland’, verzucht Kamphuis in haar afscheids-

rede (1970) als directrice van de Academie voor Sociale en Culturele Arbeid in

Groningen.

Antwoord op onderzoeksvraag D

Wat valt te leren uit de zogenaamde effectiviteitscrisis in het social casework,

die het gevolg was van teleurstellende evaluatieonderzoeken in de jaren

zestig en zeventig in de VS?

De door Mullen en Dumpson, Fischer, en Wood geanalyseerde onderzoeken

geven als resultaat dat niet kan worden aangetoond dat de toegepaste social

caseworkmethoden effectief waren. Mullen en Dumpson zien als oorzaak dat

in de onderzoeken niet werd uitgegaan van de vraag: ‘On what basis and

toward what end will who do what to whom, for how long, with what effect,

at what cost, and with what benefits?’ Zij vinden een antwoord op deze vraag

van essentieel belang, of het nu gaat om negatieve of positieve onderzoeks-

resultaten. Bij negatieve resultaten kan worden nagegaan waar en wat er

misging, bij positieve resultaten kunnen onderzoeken op dezelfde basis

worden herhaald. Op die manier kan van werkervaringen worden geleerd,

hetgeen anders niet mogelijk is.

De bezwaren van Fischer richten zich vooral tegen een bepaalde interpre-

tatie van het diagnostic school model. Deze bracht met zich mee dat de focus

werd gericht op interne, intrapsychische aspecten en op het werken aan in-

zicht bij cliënten, terwijl meestal hulp werd gezocht voor sociaaleconomi-

sche en psychosociale problemen. Het werken met en aan de omgeving van

cliënten raakte uit het zicht. Daarbij komt dat in de meeste gevallen met

cliënten nauwelijks overlegd werd over de aanpak.

Wood komt tot de conclusie dat de evaluatieonderzoeken niet aantonen

dat het social casework als methode ontoereikend is, maar laten zien dat in de

uitvoering van dat werk de kwaliteitsprincipes van het social casework –

inclusief die van het diagnostic school model – zijn losgelaten. Hadden de

werkers zich gebaseerd op de methodische uitgangspunten van het social

casework – zoals neergelegd in de body of knowledge – dan hadden de

onderzoeken tot een andere uitkomst geleid. Social casework staat immers

voor het optimaliseren van de relatie individu-omgeving, door zorgvuldige

benoeming van aangemelde of geconstateerde problemen in samenspraak

met de cliënt, voor het nagaan welke multipele factoren problemen veroor-

zaken of in stand houden, bepalen van concrete en haalbare doelen, onder-
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handelen met de cliënt over een samenwerkingsovereenkomst, plannen van

een interventiestrategie en systematische evaluatie.

Het antwoord op onderzoeksvraag D ligt in het bovenstaande opgesloten.

Het negeren van de principiële handelingsrichtlijnen en -waarden die door

eerdere caseworktheoretici – vaak op een voor die tijd degelijke onder-

zoeksbasis – waren geformuleerd, leidde tot de in de onderzoeken beschre-

ven ineffectieve praktijk. Het kennisbestand waaraan de NASW twijfelde

mocht voor verbetering vatbaar zijn, maar het bestond wel degelijk. Het

werd alleen onvoldoende gekend, of ten minste onvoldoende benut en

daardoor niet verder ontwikkeld. Hieruit valt te leren dat het bij het con-

strueren van nieuwe caseworkmodellen van het grootste belang is om te

kijken in de spiegel van het verleden en dat wat daarin waardevol en we-

zenlijk was opnieuw een plaats te geven of een nieuwe plaats te geven in het

denken en handelen. Dat geldt primair het centraal stellen van de persoon

van de cliënt in wisselwerking met zijn omgeving, het uitgaan van de vraag

van de cliënt en deze benaderen als partner in het hulpverleningsproces.

Verder is het cruciaal om eenzijdigheid in theoretische onderbouwing te

vermijden, meer aandacht te besteden aan het ontwikkelen en toetsen van

interventies – dat laatste onder meer door de kloof tussen praktijk en on-

derzoek te overbruggen. Dat impliceert een zoeken naar het antwoord op de

vraag van Mullen en Dumpson: ‘On what basis and toward what end will

who do what to whom, for how long, with what effect, at what cost, and with

what benefits?’

Noten

1 Lyndon Johnson was vicepresident tijdens het presidentschap van J.F. Kennedy. Na de

moord op Kennedy werd Johnson president. Hij vervulde die functie van 1963 tot 1969.

2 Rossi, P.H., Freeman, H.E. & Lipsey, M.W. (1999). Evaluation, A systematic approach.

Thousand Oaks: Sage Publications. 6th ed. 4 e.v.

Voor evaluation research dienen de volgende vragen te worden gesteld:

- What are the nature and scope of the problem? Where is it located, whom does it

affect, and how does it affect them?

- What is it about the problem or its effects that justifies new, expanded, or modified

social programs?

- What feasible interventions are likely to significantly ameliorate the problem?

- What are the appropriate target populations for intervention?

- Is a particular intervention reaching its target population?

- Is the intervention implemented well? Are the intended services being provided?

- Is the intervention effective in attaining the desired goals or benefits?

- How much does the program cost?

- Is the program reasonable in relation to its effectiveness and benefits?

3 De onderzoeken zijn: Area Development Project (1968-1969 Vancouver), Casework Methods

Project (Reid & Shyne, 1969), Chemung County Study (Brown, 1968), Community Service

Society of New York – New York City Department of Social Services Collaborative Demonstration
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Project (Mullen e.a., 1970), A Comprehensive Program for Multiproblem Families (Marin,

1969), Experimental Study to Measure the Effectiveness of Casework Service (Behling, 1961),

Rutgers Family Life Improvement Project (FLIP) (Geismar e.a., 1970), Family Center Project

(Kühl, 1969), Girls at Vocational High (Meyers e.a., 1965), Midway Project (Schwartz &

Sample, 1970), New Haven Neighbourhood Improvement Project (Geismar & Krisberg, 1967),

Pursuit of Promise (Mc Cabe c.s., 1967).

4 De onderzoeken zijn: Success and Failure of Treatment of Children (Lehrman c.s., 1949),

Cambridge Somerville Youth Study (Powers & Witmer, 1951), Follow-up Evaluation at a Child

Guidance Clinic (Levitt, Beiser & Robertson, 1959), Delinquents, their Families and the

Community (Tait & Hodges, 1962), The Midcity Delinquency Control Project (Miller, 1962),

Measuring Marital Satisfaction (Most, 1962), What Happens After Treatment? (Craig & Furst,

1965), Girls at Vocational High (Meyer, Borgatta & Jones, 1965), A Delinquency Prevention

Program (Berleman & Steinburg, 1967), The Pursuit of Promise (McCabe, 1967), Casework

with Wives of Alcoholics (Cohen & Krause, 1971) en The Seatlle Delinquency Prevention Expe-

riment (Berleman, Seaberg & Steinburg, 1972). In hoofdstuk 3 volgen vijf onderzoeken

met ‘other-treated controls’: The Neighborhood improvement Project (Geismar & Krisberg,

1967; Geismar, 1968), The Chemung County Study (Wallace, 1967; Brown, 1968), Preventing

Chronic Dependancy (Mullen, Chazin & Feldstein, 1970, 1972), Casework with Female Pro-

bationers (Webb & Riley, 1970), Protective Services for the Aged, Blenkner, Bloom & Nielsen,

1971).

5 Het artikel van Wood is gebaseerd op haar proefschrift ‘The Impact of Social Work Outcome

Research’, Rutgers University, 1977.

6 Op de Protestantse Voortgezette Opleiding in Amsterdam werd bij een jaarafsluiting

in 1975 een cabaretachtig liedje gezongen met onder meer de tekst: ‘Het casework is nu

afgekeurd/ geen mens die daar nog over zeurt/ we moeten in een ander kader werken/

en niet ons slechts tot e
˙
e
˙
n persoon beperken.’
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j9 Aanloop naar en eerste publicaties over
het taakgerichte model

Inleiding

De effectiviteitscrisis van het casework doorbrak de hegemonie van het psy-

choanalytische caseworkmodel. Er kwam ruimte en belangstelling voor an-

dere oriëntaties, en dat op zich was al een belangrijke conditie voor de aan-

loop naar het taakgericht casework, waarover het in dit hoofdstuk gaat.

Baanbrekend was het werk van Edwin Thomas, die de sociobehavioristische

oriëntatie nieuwe impulsen gaf. Reid en Epstein, de architecten van het

taakgerichte model, lieten zich door het werk van Thomas c.s. inspireren. Zij

baseerden zich verder op een vergelijkend onderzoek van Reid en Shyne naar

de resultaten van kortdurende en langdurende hulpverlening, op het taak-

concept van Studt en op elementen van al langer bestaande caseworkmodel-

len.

In het eerste deel van dit hoofdstuk komen deze bronnen en wortels van

taakgericht werken aan de orde. Vervolgens wordt in het tweede deel het

basismodel van taakgericht werken geschetst, zoals Reid en Epstein dat

presenteerden in hun eerste publicaties Taakgericht casework en Taakgericht

casework in de praktijk. Nader wordt ingegaan op enkele pijlers ervan, zoals de

gebruikte probleemtypologie, de aard van de communicatie tussen cliënt en

werker, het gebruik van de tijd, het taakconcept en experimentele toepas-

singen. Tegen het eind van het hoofdstuk worden de kenmerken van het

basismodel van task-centered casework op samenvattende wijze besproken,

waarna tot slot weer verband gelegd wordt met de effectiviteitskwestie uit

het vorige hoofdstuk.

De aanloop naar het taakgerichte model

Edwin Thomas en de sociobehavioristische oriëntatie

Een man die veel heeft bijgedragen aan de introductie van gedragsverande-

ringsmethoden in het social casework, is Edwin J. Thomas, hoogleraar aan de

Universiteit van Michigan. Onder zijn leiding startten in de jaren zestig

docenten en studenten met experimenten waarin op gedragsverandering
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gerichte methoden werden toegepast. In 1967 presenteerden zij op de An-

nual Program Meeting of the Council of Social Work Education hun ‘socio-

behavioral approach to social work’ (Thomas, 1967a). Deze presentatie mar-

keerde een omslagpunt: vanaf dat moment ging het behaviorisme het terrein

herwinnen waarop het in de jaren twintig de concurrentieslag met de freu-

diaanse psychoanalyse verloren had. Dit werd in de kaart gespeeld door de

effectiviteitscrisis die in het vorige hoofdstuk beschreven is.

De uitgangspunten van ‘behavior modification’ (gedragsverandering)

kwamen voort uit theorieën over en onderzoeken naar de manier waarop

gedragingen van mensen tot stand komen en veranderen. Anders gezegd: het

ging om de vraag hoe mensen leren. Thomas c.s. hadden – net als andere

leertheoretici – als principieel uitgangspunt dat antwoorden op die vraag

alleen te vinden zijn in termen van variabelen die kunnen worden geobser-

veerd. Niet-observeerbare intrapsychische processen, zoals die overheersten

in de psychologische theorieën in casework en psychotherapie, werden ge-

meden. In plaats daarvan richtte men zich op waarneembaar gedrag en

observeerbare gebeurtenissen in de omgeving. Alleen op deze wijze kon een

wetenschappelijke leertheorie worden ontwikkeld. Thomas (1975) stelt in

reactie op kritische opmerkingen dat dit geenszins een beperkte visie op het

menselijk handelen inhoudt. Immers: alle gedrag valt hieronder – gedach-

ten, gevoelens, motorische handelingen – mits het waar te nemen valt door de

zintuigen van de waarnemer en mits het op betrouwbare wijze en zo con-

creet mogelijk kan worden omschreven.

Bekende begrippen in het behaviorisme zijn: operant gedrag en reflexmatig

gedrag. Onder operant gedrag, dat doorgaans opzettelijk gedrag genoemd

wordt, vallen lopen, praten en veel van wat wij denken noemen. Voorbeelden

van reflexmatig gedrag zijn angst en reacties van seksuele opwinding. Ope-

rant gedrag wordt voornamelijk beheerst door de te verwachten gevolgen in

het omgevingsveld, terwijl reflexmatig gedrag hoofdzakelijk wordt gecon-

troleerd door de prikkels waardoor het wordt opgewekt.

De activiteiten van de behaviorist zijn in wezen pogingen om te bereiken

dat gedrag wordt aangeleerd, versterkt, gehandhaafd, verzwakt of geëlimi-

neerd. Sterke nadruk wordt gelegd op het onderzoeken van de rol die mo-

gelijk gespeeld wordt door gedragsondersteunende elementen in de actuele

situatie.

Wellicht de grootste groep behavioristen behoort tot de eclectische rich-

ting, die gebruikmaakt van bepaalde combinaties van technieken. Een on-

derdeel hiervan is de richting die focust op maatschappelijke problemen.

Thomas ziet deze richting als de meest veelbelovende voor het behavioris-

tisch georiënteerd casework (1975:162).

In dit caseworkmodel staat de relatie tussen werker en cliënt minder cen-

traal dan bij de andere bekende caseworkmodellen. Thomas schrijft hierover:

‘Begrippen inzake de relatie zijn te vaag, te weinig omlijnd, en lopen te zeer

uiteen om aantrekkelijk te zijn voor praktijkwerkers die zich met gedrags-

verandering bezighouden’. En in geladener taal: ‘De geheimzinnigheid, het

gekonkel, de bijna verafgoding en, om met Peterson te spreken, de ‘‘senti-
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mentele komedie’’ die verbonden zijn met de opvattingen over de relatie,

scheppen meer verwarring dan duidelijkheid’ (1975:167). Dit neemt volgens

Thomas niet weg dat werkers de conventionele cultuurbepaalde beleefdheid

in acht moeten nemen: zij dienen hoffelijk, vriendelijk en open te zijn.

Typering van gedragsgericht casework

In het sociobehavioristische ofwel gedragsgerichte casework wordt gestart

met een proces dat overeenkomsten vertoont met het stellen van een diag-

nose. Maar hier wordt het ‘assessment’ of ‘behavioral analysis’ genoemd.

Social workers beginnen met de klacht van de cliënt en zijn verklaring over

wat hij wil veranderen. Ze analyseren zorgvuldig de gedragingen waarover

hij zich zorgen maakt, de frequentie waarmee ze zich voordoen en de pre-

cieze omstandigheden waaronder ze zich voordoen (of zich juist niet voor-

doen in die gevallen waarin de cliënt nieuw gedrag zou willen vertonen).

Behavioristen gaan er van uit dat gedrag dat de cliënt wil elimineren in

bepaalde gevallen blijft bestaan omdat dit gedrag – op manieren die de cliënt

ontgaan – steeds weer bekrachtigd wordt en zij proberen te achterhalen

waaruit de bekrachtigers bestaan. Vervolgens gaan zij met de cliënt op zoek

naar bekrachtigers voor ander gedrag. Daarbij is individualiseren de bood-

schap, want wat voor de ene cliënt bekrachtigend werkt hoeft dat voor de

andere niet te doen. Dat geldt zelfs voor zulke algemene bekrachtigers als

geld, voedsel en seks.

Indien mogelijk stelt de werker voor iedere cliënt een hiërarchie van be-

krachtigers op: van de minst sterke tot de meest sterke. Bij het plannen van

een interventieprogramma gebruikt de werker de voor deze cliënt meest

werkzame bekrachtigers om de gedragsverandering uit te lokken en te on-

dersteunen. Wanneer bepaalde gedragingen bij de cliënt eenmaal gewijzigd

zijn, komt positieve bekrachtiging vaak spontaan uit de omgeving.

Eenzijdig maar wel een ‘stepping stone’

Het sociobehavioristische caseworkmodel ondervond veel waardering van-

wege de positieve onderzoeksresultaten. De waardering kwam onder meer

van degenen die in de onderzoeks‘‘class’ van Hollis aan de Columbia Uni-

versiteit hun kritiek op het psychoanalytische model niet onder stoelen of

banken staken. Toch ondervond de benadering ook, uit deze en andere

kringen, kritiek. De nadruk op gedragsverandering werd te eenzijdig geacht

voor cliënten van het social work. Die melden zich immers lang niet altijd

omdat zij zich zorgen maken over hun gedragingen. Als zij schulden heb-

ben, kan hun omgaan met geld (gedragingen in verband met budgetteren)

het probleem zijn, maar het kan evengoed iets zijn dat hen van buiten

‘overkomt’: ze worden bijvoorbeeld ontslagen of hebben om een andere

reden gebrek aan inkomen. Weliswaar zal in dat verband vaak nieuw gedrag

van hen gevraagd worden, maar dat wil niet zeggen dat hun gedragingen het

probleem vormen.

Critici zagen de nadruk op gedragsverandering ook als een vorm van
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symptoombestrijding en toonden zich sceptisch over wat ze noemden ‘me-

chanistische’ en ‘manipulatieve’ aspecten in de aanpak, zoals het overvloedig

werken met externe beloningen en het onderschatten van het belang van de

relatie tussen cliënt en werker (Reid, 1994). Uiteraard klonken in de kritische

geluiden vaak de op andere theorieën gebaseerde visies door van aanhangers

van respectievelijk de diagnostic, de functional en de problem-solving

school.

De social workwereld, mogelijk wijs geworden door ervaringen met het

psychoanalytische model, haalde het sociobehavioristische model niet bin-

nen als het model voor het eigen territorium. Het werd – terecht – gezien als

te eenzijdig om een omvattend social caseworkmodel te kunnen zijn, maar

het zou wel degelijk een stepping stone kunnen vormen naar andere nieuwe

social caseworkmodellen. Inderdaad deed het duidelijk zijn invloed gelden

op caseworkmodellen die na de effectiviteitscrisis werden ontwikkeld, zoals

het eclectische model van Joel Fischer en het taakgericht caseworkmodel van

Reid en Epstein.

Dit hoofdstuk concentreert zich op de aanloop tot het taakgerichte model.

Reid (1995:31 e.v.) heeft duidelijk aangegeven dat er tussen het taakgerichte

model en behavioristische stromingen in het maatschappelijk werk verbin-

dingen zijn. Hij noemt de opkomst van de behavioristische stromingen

wellicht de belangrijkste factor op weg naar een op wetenschap gebaseerde

praktijk. Het sociobehavioristische of gedragsgerichte model is te eenzijdig

om een omvattend social caseworkmodel te kunnen zijn, maar elementen

ervan zijn in het maatschappelijk werk zeer toepasbaar. Veel maatschappe-

lijk werkers maken gebruik van beproefde, gedragsgerichte methoden zoals

training in sociale vaardigheden, hometraining, token economies, stressma-

nagement en ontspanningsoefeningen. Er is een duidelijk verband tussen de

gedragsgerichte stromingen en het taakgerichte model, maar ze vallen zeker

niet samen. Het taakgerichte model is van meet af aan verbonden met de

praktijk van het maatschappelijk werk en richt zich op een grotere variëteit

aan problemen, geenszins alleen gedragsproblemen. Als het gaat om een

concept dat bij het taakgerichte model past, kiest Reid eerder voor het begrip

‘handelen’ dan voor het begrip ‘gedrag’ (zie de opmerkingen over de hande-

lingstheorie verderop in dit en het volgende hoofdstuk).

Brief and extended casework: een invloedrijk onderzoek

Naast de op gedragsverandering gerichte benadering van Thomas c.s. speel-

den bij de aanloop naar het taakgerichte model de uitkomsten van het on-

derzoeksproject ‘Brief and Extended Casework’ een belangrijke rol. Dit on-

derzoek, dat duurde van 1964 tot 1968, werd uitgevoerd door William Reid

en Ann Shyne. Reid was, zoals bekend, opgeleid aan de Columbia Univer-

siteit, waar de diagnostic school en het psychoanalytische model de dienst

uitmaakten. Al waren hij en zijn medestudenten daar kritisch over, voor-

alsnog was er geen passend alternatief, al schiep het werk van Thomas

ruimte om nieuwe wegen in te slaan. Na zijn promotie werkte Reid twee jaar

aan de Universiteit van Chicago, waar hij collega was van Charlotte Towle en
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Helen Perlman. In 1964 werd hij directeur van het Center for Social Case-

work Research dat verbonden was aan de Community Service Society in New

York waar Shyne werkzaam was als researcher. ‘Ann Shyne and I did research

there, I with one foot mired in psychoanalytic theory and she totally com-

mitted to short-term treatment’, zegt Reid in 2003 in een interview (Reid,

2003:37).

Het verslag van het onderzoek van Reid en Shyne verscheen in boekvorm

in 1969, met een voorwoord van Helen Perlman.

Continued service en planned short-term service vergeleken

In een lezing voor het Smith College Studies in Social Work (Reid, 1970) geeft

Reid toelichting op het project. Het was erom begonnen twee hulpverle-

ningsvormen te vergelijken. De ene, ‘continued service’ genaamd, had een

tijdsduur van maximaal 18 maanden en kende geen beperking in het aantal

contacten. De andere, ‘planned short-term service’, beperkte zich (na de

intake) tot acht contacten in een periode van drie maanden.

De continued service was feitelijk het standaard caseworkmodel zoals dat

in de Community Service Society en in de meeste andere instellingen werd

gehanteerd: met een open einde en een long-term design. Aan het project

deden 120 volledige gezinnen mee, die op vrijwillige basis hulp hadden ge-

vraagd bij de instelling en die instemden met deelname aan het project.

Zestig van de gezinnen kregen de continued service en de andere zestig de

planned short-term service. De zes ervaren caseworkers die aan het project

verbonden waren, hadden elk een caseload die voor de helft bestond uit

cliënten die continued service kregen en voor de helft uit cliënten die voor

planned short-term service in aanmerking kwamen.

Reid en Shyne verwachtten dat gezinnen die continued service ontvingen

meer baat zouden hebben bij de hulp dan gezinnen met de short-term

variant. De vraag was alleen hoe groot het verschil met de short-term service

zou blijken te zijn. De onderzoekers gingen er van uit dat de doelen in de

continued service voor een belangrijk deel gehaald zouden worden en dat de

resultaten bij de short-term geringer zouden zijn. Maar in welke mate ge-

ringer, dat was de vraag.

De uitkomsten gaven, tot verbazing van iedereen, een ander beeld te zien. De

hulpverlening aan de gezinnen scoorde qua resultaten met de short-term

service over de hele linie significant beter dan de continued service. Opval-

lend was ook dat short-term gezinnen meer waardering uitten over de

hulpverlening dan de continued service gezinnen.

Verschillende projectmedewerkers veronderstelden dat de betere resulta-

ten van de short-term service het gevolg waren van symptoomverlichting en

dat verbeteringen na afloop van de hulpverlening spoedig zouden verdwij-

nen. De resultaten van de continued service zouden naar hun overtuiging

van meer duurzame aard blijken. Door deze interpretaties gesterkt wachtten

zij vol vertrouwen op de uitkomsten van het follow-up onderzoek dat na zes

maanden volgde. Maar opnieuw kwamen hun verwachtingen niet uit: voor
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beide groepen gezinnen bleken de resultaten dezelfde en van een terugval bij

de short-term groep was geen sprake. Zou een mogelijke verklaring daarvoor

zijn dat short-term service gezinnen meer dan continued service gezinnen

aanvullende hulp gezocht hadden in de periode tussen afronding en follow-

up onderzoek? Ook dat bleek niet het geval. Het waren juist de continued

service gezinnen die meer aanvullende hulp gezocht hadden.

De opvattingen van Reid over aard en doelen van casework werden sterk

beı̈nvloed door deze uitkomsten. De continued service maakte de hogere

verwachtingen niet waar, ondanks de grotere hulpverlenings ‘input’. Hoe

kwam dat? De onderzoeksresultaten maakten aannemelijk dat ook bij de

continued service gezinnen de veranderingen zich al hadden voltrokken kort

nadat de hulpverlening was gestart, anders gezegd: binnen de tijdlimiet van

de short-term service. Hoogstwaarschijnlijk sloot de short-term service pre-

cies aan bij de in het gezin al levende behoefte om te veranderen, veroorzaakt

door de crisis die hen om hulp deed vragen. Maar wanneer de ergste druk

van de ketel was doofde de motivatie tot verandering, gelijk met de behoefte

aan hulp. Aannemelijk was dat de doelen van de continued service te ambi-

tieus waren: wanneer kort na de start van de hulpverlening probleemver-

lichting was opgetreden, bleek er aanmerkelijk minder animo te zijn om

zich in te zetten voor verder liggende doelen.

Betere uitkomsten bij begrensde doelen in begrensde tijd

Een verklaring voor de betere uitkomsten van de short-term service was dat

met het oog op de korte termijn de doelen begrensder en specifieker waren.

Waarschijnlijk gold: hoe omvangrijker de doelen hoe diffuser de aanpak,

met als gevolg een geringere effectiviteit. Een gevolg van diffuse, globale

doelen was tevens dat de cliënt zich er moeilijker aan committeerde onder

druk van de zorgen van het moment. Diffuse, globale doelen motiveren

minder dan dichtbijgelegen en concrete doelen. In de bereikbaarheid van die

laatste kan de cliënt gemakkelijker geloven, en ook is succes beter haalbaar.

En wat is motiverender dan succes?

Het onderzoek van Reid en Shyne was niet het enige dat zich richtte op

kortdurende hulpverlening. Reid (1970:147) en Reid en Epstein (1977:87)

noemen vele onderzoeken met vergelijkbare resultaten zowel op het vlak van

psychotherapie als op het gebied van social work1. Hij concludeert dat met

short-term service in principe alle caseworkdoelen haalbaar zijn, zij het

eventueel met een reeks (al dan niet met tussenpozen op elkaar volgende)

short-term services. Casework biedt geen hulp bij persoonlijkheidsstoornis-

sen of gezinspathologie. Maar het biedt wél hulp bij specifieke, begrensde

problemen die hiervan het gevolg zijn (bijvoorbeeld relatieproblemen, geen

inkomen, geen onderdak).

Reid heeft zich verdiept in enkele andere onderzoeken die teleurstellende

resultaten te zien gaven. Ook daar bleken de doelen vaak niet realistisch te

zijn of wilde men te veel tegelijk aanpakken.
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Op grond van eigen en ander onderzoek scherpt Reid zijn conclusies aan:

– Maatschappelijk werkers doen er goed aan zich te richten op het bereiken

van specifiek omschreven, begrensde doelen. Als een gezin naar een in-

stelling komt met ‘coast to coast’ problemen, verdient het de voorkeur dat

werker en gezin gezamenlijk bepalen over welk probleem(facet) ze zich het

meest zorgen maken, en vervolgens haalbare doelen formuleren in het

verlengde van het gekozen ‘target problem’.

– De onderzoeksresultaten kunnen gezien worden als een pleidooi voor

bredere toepassing van geplande, kortdurende hulp. Een beperkte doel-

stelling stimuleert concentratie op de gekozen ‘target problems’, beperkt

de gerichtheid op aangrenzende problemen en verhoogt de inspanningen

van zowel werker als cliënt om de gestelde doelen binnen de afgesproken

tijd te bereiken.

– Alleen al het werken met begrensde doelen zal een duidelijke invloed

hebben op de hele aanpak, nog los van de geplande short-term.

– Als de aanpak zich richt op target problems kan onderzoek naar de effec-

ten van de aanpak zich concentreren op de te constateren verandering in

juist die problemen. Wanneer dat tussentijds in de contacten met de cliënt

gebeurt, kan het constateren van gewenste effecten de motivatie van de

cliënt verhogen.

Elliot Studt en de oerversie van het taakconcept

Voor het tot stand komen van het taakgerichte model was het werk van Elliot

Studt belangrijk: zij experimenteerde namelijk met het werken met taken.

Studt was research social worker aan het Center for the Study of Law and

Society, University of California, Berkeley. Zij beschrijft drie experimenten

met een totale duur van tien jaar in het werk met jonge mannelijke ge-

vangenen, waarbij ze gebruikmaakte van het taakconcept (Studt c.s., 1968).

De ervaringen die ze beschrijft waren voor Reid en Epstein aanleiding om

het taakconcept te adopteren als het centrale handelingsinstrument in hun

model, en dat tevens in de naamgeving van hun model tot uitdrukking te

brengen.

De taak als weloverwogen handeling om overeengekomen doelen te bereiken

Het begrip ‘task’ of taak is een handelingsgericht concept; het legt meer de

nadruk op handelen dan op gevoelens, attitudes of principes (hoewel die

zeker aandacht krijgen) en concentreert zich op de handelingen van cliënt en

werker. Studt ziet als belangrijkste vraag voor het social work: ‘Wat moeten

mensen doen om in een gegeven situatie beter te functioneren?’ Vertaald

naar de gevangenis levert dat dubbele antwoorden op. De social worker wil

dat de gevangene een cliënt wordt die zijn tijd in de gevangenis gebruikt om

zich voor te bereiden op de tijd daarna. De gevangene wil vóór alles ‘er uit’.

De social worker wil dat de gevangene zich bewust wordt van zijn eigen

aandeel in het terechtkomen in een situatie die hij verfoeit, zodat hij herha-

ling kan voorkomen. De gevangene wil zich kunnen handhaven te midden
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van zijn medegevangenen en onmiddellijke verlichting van sommige nare

kanten van het gevangenisleven, misschien een andere celmaat, ander werk,

meer variatie in de films of in het eten. Wensen en doelen van werker en

cliënt zijn zo verschillend gericht dat het gevaar bestaat dat de werker met

lapmiddelen aan de slag gaat of de gevangene alleen maar verleidt tot lip-

pendienst, die losstaat van diens motivatie. Voor gevangenen is het moeilijk

zich voor te stellen dat wat ze vandaag doen van belang kan zijn voor ‘the

person they would be in the outside world’. Wel zijn ze voor de volle honderd

procent betrokken bij wat vandaag gebeurt en dat geldt ook voor de werkers.

Met name wanneer deze beseffen dat mensen die overeind blijven in moei-

lijke omstandigheden in de gevangenis en hun omstandigheden daar – al is

er slechts een kleine marge – in de gewenste richting kunnen beı̈nvloeden,

ook beter gewapend zijn tegen vaak nog moeilijker omstandigheden in de

vrije maatschappij.

Deze analyse bracht Studt ertoe serieus en met volle aandacht te luisteren

naar wat de gevangenen zelf zagen als problemen, en wat ze dachten daaraan

te kunnen doen (als basis voor de uiteindelijke taakformulering). Het bleek

dat zij direct belang hadden bij het verminderen van onderlinge spanningen,

het doden van de tijd en het vinden van manieren om te overleven in de

jungle van het gevangenissysteem. Deze ingang bood werkers de mogelijk-

heid om een verbinding te maken tussen hun opdracht (voorbereiding op

terugkeer van de gevangenen naar de vrije maatschappij) en hetgeen nodig

was om iets te doen aan de problemen die de inmates hier en nu ondervon-

den. Het was dan minder belangrijk of het ging om tv-lawaai of om een

verlofregeling, om conflicten tussen subgroepen of om de behoefte aan pro-

tectie van een homoseksueel tegen misbruik. In al deze situaties speelden

sociale relaties, waardekeuzen en vaardigheden een rol en was er gevangenen

en werkers veel aan gelegen om gewenste resultaten te boeken. Overduide-

lijk bleek dat het bij uitstek de cliënt is die ‘taken’ kan uitvoeren, te weten:

zo weloverwogen mogelijk vooraf overeengekomen handelingen verrichten,

om zich in de gegeven omstandigheden overeind te houden of (slechts in

overdrachtelijke zin) deuren te openen die voorheen gesloten bleven. Helpen

is in dat kader een activiteit die voorwaarden schept waardoor cliënten dit

handelen zelf vorm kunnen geven, volledig ‘achter hun taak staan’ en van de

taakuitvoering kunnen leren. Bij de keuze voor een bepaalde handelwijze is

de inbreng van de cliënt wezenlijk; de deskundige is niet langer degene die

garant staat voor een beter onderbouwde en meer geschikte aanpak dan die

van cliënten. Studt sprak zich wel uit over taakgebieden, maar niet over de

exacte wijze waarop de taken tot stand kwamen.

De cliënt leert van taakplanning en taakuitvoering

Vaststaat dat het taakconcept van Studt geenszins gedekt wordt door het

simpele meegeven van een (huiswerk)opdracht, waarbij de social worker

opdrachtgever is. Het concept gaat integendeel uit van de centrale rol die

cliënten hebben bij het bepalen waar ze mee zitten en de manier waarop ze
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dit denken aan te pakken, ofwel bij het formuleren van een taak in de zin van

een gezamenlijk overeengekomen en voorbereide handelwijze. Werken met

taken richt zich primair op ander handelen van cliënten en niet op het

verkrijgen van inzicht. Inzicht is niet zelden een product van een andere

wijze van handelen. In Studt’s experimenten ging het om het oplossen van

problemen in de dagelijkse leefomgeving ter voorbereiding op het leven

buiten de gevangenis. In de gevangenis konden cliënten eraan werken zelf

hun situatie te verbeteren en via taakplanning en taakuitvoering konden zij

leerervaringen opdoen die hen ook elders en later van pas konden komen

(transfer). Uitgangspunt was niet welke leerpunten werkers belangrijk von-

den, maar wat voor de gevangenen belangrijk was en waar zij zelf voor

kozen. De werker hielp hen dat binnen de begrenzingen (die er altijd zijn) te

realiseren door optimaal gebruik te maken van eigen mogelijkheden, de

steun van de werker en andere beschikbare hulpbronnen. In feite ging het

om een consequent doorvoeren van het principe: beginnen waar de cliënt is,

in denken, voelen en willen; situationeel, psychologisch, sociaal. Daar lag

het aangrijpingspunt van de benadering via het taakconcept, die waarmaakt

dat maatschappelijk werk per definitie een proces is waarin zowel de hulp-

vrager als de hulpverlener actief betrokken is. Eenrichtingsverkeer blijkt in

de praktijk niet te werken, al betekent dat uiteraard niet dat de hulpverlener

geen initiatieven mag nemen.

Dit aspect van het taakconcept sluit goed aan bij de handelingstheorie, die

ervan uitgaat dat mensen zowel hun maatschappelijke context bepalen als

door de maatschappelijke context bepaald worden. Mensen zijn geen wille-

keurige slachtoffers van de omstandigheden maar actief handelende wezens.

Dat geldt zelfs in de gevangenis.

De wortels van het taakgerichte model in eerdere caseworkmodellen

Studt’s taakconcept – hoe globaal ook uitgewerkt – is nieuw, maar het accent

op het handelen van cliënten is al uitdrukkelijk gelegd in eerdere casework-

modellen. Mary Richmonds Social Diagnosis (1917:114) bevat een passage die de

waarde van het ‘doe-aspect’ in de hulpverlening – dat in het taakgerichte

model een leidmotief zou worden – belicht. Ze zegt: ‘Every person can do

something well and take a satisfaction in doing it, and this satisfaction in

something done is to be valued as ten times greater than the satisfaction

taken in mere thought of imagination’.

Reid en Epstein (1972:25) vermelden welke caseworkmodellen bij het con-

strueren van het taakgerichte model een rol hebben gespeeld. Zij noemen:

crisisinterventiemodellen en respectievelijk de modellen van de functional

school, de diagnostic school, het problem-solvingmodel van Perlman en het

sociobehavioral model van Thomas.

– Crisisinterventiemodellen

Het zijn vooral de crisisinterventiemodellen die ontwikkeld zijn door Parad

(1963) en Rapoport (1970), die inspiratie hebben geboden voor het taakge-

richte model. De crisistheorie gaat er van uit dat de periode waarbinnen

problemen als een crisis worden ervaren, en de gerichtheid op verandering
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het grootst is, beperkt blijft tot een periode van plusminus zes weken. De

gerichtheid op verandering is in die periode het grootst en het is zaak deze te

benutten. Hoewel het taakgerichte model zich niet beperkt tot crisissitua-

ties, is het uitgangspunt wel dat de wil en de motivatie om problemen op te

lossen op een hoogtepunt zijn wanneer hulp wordt ingeroepen en op de

langere duur geleidelijk afnemen.

– Het functional schoolmodel

Overeenkomsten tussen dit model en het taakgerichte model zijn: het ac-

centueren van ‘client-selfdirection’, het weloverwogen gebruik van tijd en

het werken met tijdlimieten. Wat het laatste betreft: de functional school

baseert zich op Rank, over wie Bouwkamp (1999:23) zegt: ‘Bekend is Rank’s

idee om al bij aanvang van de therapie een einddatum af te spreken... Het

idee van een einddatum diende voor Rank twee doelen. In de eerste plaats

wilde hij niet dat de cliënt zich extreem afhankelijk opstelde van de thera-

peut en in de tweede plaats wilde hij dat de cliënt zag dat de therapeut ook

zijn beperkingen had’. Waaldijk (1996:74) zegt hierover: ‘Cruciaal was wat

hem betreft het in een vroeg stadium aan de orde stellen van het einde van de

analyse. De patiënt kon zich zo via de tijdsdruk voorbereiden op de aange-

kondigde separatie van de analyticus: een opnieuw beleefd geboortetrauma’.

Het laatste in aansluiting op het boek van Rank Das Trauma der Geburt (1923).

– Het diagnostic schoolmodel

Over het diagnostic of psychosociale model zeggen Reid en Epstein (1976:36)

dat het fundamenteel verschilt van het taakgerichte model, maar dat zij bij

de conceptualisering van de interventies in hun model gebruik hebben ge-

maakt van de door Hollis (1964, 1972) samengestelde classificatie. Wellicht

het belangrijkste verschil is dat het taakgerichte model er eerder van uitgaat

dat mensen door het doen van andere dingen tot nieuwe inzichten komen

dan dat zij op basis van nieuwe inzichten tot ander handelen komen. Reid en

Epstein leggen zelf niet expliciet een verbinding met het werk van Hamil-

ton. De nadruk die zij leggen op ‘client-selfdirection’ is echter – in het

voetspoor van Richmond – al nadrukkelijk bij Hamilton (1952:33) uitge-

werkt.

– Het problem-solvingmodel van Perlman

Elementen van het problem-solvingmodel van Perlman (1975:153) die werden

benut in het St. Paul Family Centered Project zijn ook herkenbaar in het

taakgerichte model. Met name: uitgaan van het probleem zoals het in het

heden door de cliënt wordt ervaren, zoeken naar wat hem motiveert, werken

met concrete en overzichtelijke deelproblemen, duidelijk zijn over realisti-

sche keuzemogelijkheden voor cliënt en werker, oefenen met het nemen van

besluiten, en het nastreven van kortetermijndoelen met bekrachtiging door

kleine maar onmiddellijk beschikbare beloningen. Perlman onderstreept de

kracht van het zelf ‘doen’.

– Het sociobehavioral model van Thomas

Dit model is aan het begin van dit hoofdstuk kort geı̈ntroduceerd.

Het taakgerichte model heeft vele wortels in het social casework zoals zich

dat vanaf het tijdvak van Mary Richmond ontwikkelde. Social casework
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dient hier weer te worden opgevat als een overkoepelend begrip, als aan-

duiding van de verschillende hulpverleningsvormen en methoden die bin-

nen het social work gangbaar waren in het werken met individuen en ge-

zinnen. Reid en Epstein wilden vormgeven aan een hulpverleningsmodel

dat goed aansluit bij mensen die in allerlei contexten gebruik (moeten)

maken van de hulp- en dienstverlening van social caseworkers. Niet in de

laatste plaats voor mensen die het grootste deel van het cliëntenbestand van

het social work uitmaken: mensen die arm zijn, vaak weinig verbaal inge-

steld en nauwelijks gemotiveerd om hulp te aanvaarden, terwijl ze tegelij-

kertijd schreeuwende behoefte hebben aan hulp op velerlei gebied. De vraag

hoe juist deze mensen optimaal van dienst te kunnen zijn en hun ‘empo-

werment’ te bewerkstelligen, is van oudsher een van de grootste uitdagingen

voor het beroep (Reid, 1982:25). Eenduidige antwoorden vallen op die vraag

niet te geven; maar flexibiliteit en wat tegenwoordig heet ‘vraaggericht’

aansluiten op de (zeer diverse) hulpvragen en -behoeften is daarbij wezen-

lijk. Voor de grondleggers van het model was dit een belangrijke reden om

het niet op één bepaalde theorie vast te pinnen maar het te construeren als

een eclectisch-integratief model, waarbij met name de geplande korte duur

en het taakconcept golden als hoekstenen.

Het taakgerichte model in de eerste publicaties

Tot nu toe ging het in dit hoofdstuk over de inspiratiebronnen en wortels

van het taakgerichte model. In het vervolg valt het licht op het model zelf,

zoals dat naar voren komt uit de eerste publicaties, die mede gebaseerd

werden op het zogenoemde Task-Centered Project.

Het Task-Centered Project in Chicago

In 1970 startten Laura Epstein en William Reid aan de School of Social

Service Administration van de Universiteit van Chicago het Task-Centered

Project, dat acht jaar zou gaan duren. Epstein geeft daarover informatie in

het voorwoord van haar boek: Brief Treatment and a New Look at the Task-

Centered Approach (1992). Zij was al langer aan de opleiding in Chicago ver-

bonden, terwijl Reid voordien werkte aan het project ‘Brief and Extended

Casework’ in New York. Het Task-Centered Project werd door de School of

Social Service Administration gesponsord met behulp van een startbijdrage

van een private foundation. De verdere ontwikkeling van het taakgerichte

model werd ondersteund door een bijdrage van de Federale regering (De-

partment of Health and Human Services).

Nadat mede op basis van de eerder in dit hoofdstuk beschreven bronnen

een rudimentair werkmodel ontwikkeld was, werden in samenwerking met

dertien praktijkinstellingen in Chicago stageplaatsen gecreëerd voor stu-

denten die zich in de toepassing van het model wilden bekwamen. Gedu-

rende de looptijd van het project werden door de studenten in totaal der-

tienhonderd cases als onderzoeksmateriaal ingebracht voor ontwikkeling
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van het model. In de twee projectjaren werd de basis gelegd voor een steviger

gefundeerd model, dat werd beschreven en onderbouwd in de publicatie van

het eerste ‘taakgerichte’ boek in 1972: Task-Centered Casework door W.J. Reid

en L.Epstein.

Na publicatie van het eerste boek nam de belangstelling voor het model

nationaal en internationaal toe, hetgeen in 1975 uitmondde in een congres

aan de Universiteit van Chicago over toepassingen ervan. Uit de tijdens dit

congres gehouden inleidingen werd een keuze gemaakt voor het in 1977 te

verschijnen boek Task-Centered Practice, onder redactie van Reid en Epstein,

dat achttien voorbeelden bevat van experimentele toepassingen van het

model in de Verenigde Staten, Engeland en Israël. Daarop wordt aan het eind

van deze paragraaf nader ingegaan, nadat eerst is stilgestaan bij wat de

grondleggers van het model benoemden als belangrijke pijlers ervan: de

probleemtypologie, grondgedachten over de communicatie, het gebruik van

de tijd en de taak als centrale factor.

De probleemtypologie

De inleiding van Reid en Epstein op de door hen ontwikkelde probleem-

typologie geeft aan dat het taakgerichte model zich richt op psychosociale

problemen die door het eigen handelen van mensen kunnen worden opge-

lost of verlicht, iets waar zij aan de start van het hulpverleningscontact door

zeer uiteenlopende oorzaken niet of onvoldoende toe in staat zijn. Deze

omschrijving geeft de grenzen aan van de werkingssfeer van het taakgerichte

model. Voor mensen die geen enkele bijdrage kunnen of willen leveren aan

de oplossing of verlichting van hun problemen kan het model weinig be-

tekenen, maar hierover kan pas een conclusie worden getrokken na de pro-

bleemexploratie en na uitleg van de werker over wat taakgericht werken

vraagt en biedt.

De typologie wil problemen classificeren en niet cliënten. Ze bestaat uit

acht probleemcategorieën:

1 interpersoonlijk conflict. Het gaat hier om problemen in de interactie van

personen. Wil deze categorie van toepassing zijn, dan moeten de betref-

fende personen het probleem beschrijven in termen van hun interactie

(‘wij hebben voortdurend ruzie’);

2 onvoldaanheid met sociale relaties. De cliënt is ontevreden over een aspect van

zijn relaties met anderen in het algemeen of met iemand in het bijzonder.

In tegenstelling tot problemen uit de eerste categorie ligt de moeilijkheid

hier bij één partij: de cliënt kan het probleem aan zichzelf toeschrijven of

aan de manier waarop anderen zich tegenover hem gedragen;

3 problemen met formele organisaties. Het gaat hier om moeilijkheden die de

cliënt heeft met bijvoorbeeld uitkeringsinstanties, ziekenhuizen, wo-

ningbouwverenigingen, scholen;

4 moeilijkheden met de rolvervulling. De cliënt heeft moeite met het vervullen

van een sociale rol; bijvoorbeeld de rol van ouder of werknemer;
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5 problemen in verband met verandering in de sociale situatie, wanneer zich in het

dagelijks leven van de cliënt een ingrijpende verandering heeft voorge-

daan, bijvoorbeeld echtscheiding of ontslag. Oude zekerheden gelden niet

meer, nieuwe ontbreken vooralsnog;

6 reactieve emotionele nood. De cliënt ervaart emotionele nood, in het bijzonder

depressiviteit of angst die in verband staat met een aanwijsbare situatie of

gebeurtenis;

7 onvoldoende hulpbronnen. De cliënt heeft gebrek aan inkomen, voedsel, on-

derdak of andere tastbare zaken;

8 psychosociale of gedragsmatige problemen die niet vallen onder de vorige categorieën.

In deze restcategorie vallen problemen als afwijkende gewoonten, versla-

vingsgedrag, problemen met het zelfbeeld.

Reid en Epstein beschouwen hun probleemclassificatie als een werkinstru-

ment dat na verloop van tijd op basis van ervaringen aangescherpt kan

worden. Reid heeft inderdaad in Het taakgerichte systeem (1982) problemen in

verband met verandering in de sociale situatie omgezet in problemen met

besluitvorming, omdat die het meest kenmerkende aspect bleken bij veran-

dering in de sociale situatie.

Overigens merkte Reid tijdens een onderhoud (1997) op dat de probleem-

classificatie geen verdere ontwikkeling heeft ondergaan.

Jagt en Jagt (2004a: 26) achten de classificatie beperkt nuttig, om drie

redenen. Vanwege de profilering (ze maakt duidelijk voor welk soort pro-

blemen het taakgerichte model het nodige te bieden heeft), voor registratie-

en onderzoeksdoeleinden, en als richtingwijzer bij het kiezen van de in-

valshoek voor de te bieden hulp. ‘Waar of hoe een probleem wordt ingedeeld,

heeft immers praktische consequenties. Het probleem ‘‘niet uitkomen met

inkomen’’ kan ingedeeld worden in de categorie problemen met formele

organisaties (de uitkeringsinstantie), in de categorie problemen met de rol-

vervulling (de rol van kasbeheerder) of in de categorie onvoldoende hulp-

bronnen (te laag inkomen)’.

Systematische en responsieve communicatie

Reid en Epstein maken onderscheid tussen responsieve en systematische

communicatie. Ze sluiten aan bij de communicatietheorie die betekenis

toekent aan alle gedragsvormen die een boodschap overbrengen, zowel ver-

baal als non-verbaal. In beide gevallen gaat het om waarneembare gedra-

gingen. Wat zich afspeelt in de interactie tussen cliënt en werker valt in

termen van de communicatietheorie slechts in waarneembare, meetbare

eenheden te beschrijven. Zo moet onderscheid gemaakt worden tussen wat

de werker feitelijk doet (waarneembaar) en zijn intenties of attitudes. In een

voorbeeld maken Reid en Epstein duidelijk wat zij bedoelen: in een inter-

visiegesprek komt naar voren dat in het verslag van een maatschappelijk

werker weinig empathie viel te bespeuren. Haar reactie was: ’Maar ik voelde

empathie!’ Wat de werker op een gegeven moment voelt of denkt is echter
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minder belangrijk dan wat daadwerkelijk wordt gecommuniceerd. Dat zijn

de signalen waarop de cliënt reageert.

– Systematische communicatie staat voor alle waarneembare uitingen van de

werker die gericht zijn op een doelmatig en gefaseerd verloop van het

hulpverleningsproces, dat zich beperkt tot het aanpakken van een door de

cliënt erkend, specifiek probleem binnen een bij de start afgesproken

termijn.

– Responsieve communicatie van de werker sluit aan bij wat de cliënt tot

uitdrukking brengt over wat hem op een bepaald moment bezighoudt, al

staat dat niet in direct verband met het ‘target problem’. Het staat voor

empathisch reageren op de cliënt, voor het zich verplaatsen in zijn leef-

wereld en dat (waarneembaar) aan hem ‘teruggeven’.

Veel onderzoeksresultaten wijzen in de richting van een sterk verband tus-

sen wat in de terminologie van het taakgerichte model responsieve commu-

nicatie heet en positieve uitkomsten van de hulpverlening. Reid en Epstein

trekken daaruit de conclusie dat een hoog niveau van responsieve commu-

nicatie kan bijdragen aan een succesvolle toepassing van het model (1977:127

e.v.). Systematische communicatie is echter evenzeer belangrijk. Dat geldt

voor de periode nadat is gekozen aan welk probleem(aspect) gewerkt zal

worden, maar ook in de periode waarin die keuze gemaakt wordt. Systema-

tische communicatie moet optimale kansen scheppen voor het kiezen van

een bereikbaar doel, en vervolgens voor het bereiken van dat doel in de

daarvoor uitgetrokken periode. Jagt en Jagt (2004a:42) gaan in op het pre-

caire evenwicht tussen systematische en responsieve communicatie: ‘Wan-

neer responsieve communicatie (te) sterk de overhand heeft, is de doelge-

richtheid weg en dreigt een teveel aan nabijheid. Heeft systematische com-

municatie (te) sterk de overhand dan leidt dat tot technische en formele

procedures in een sfeer van afstandelijkheid. De vraag is steeds: hoeveel res-

ponsiviteit en hoeveel systematiek, hoeveel nabijheid en hoeveel afstand,

heeft deze cliënt nodig om een specifieke taak aan te kunnen? Taakvoorbe-

reiding is nooit een puur technisch proces: zowel het cognitieve als het

affectieve krijgt aandacht – en de werker is betrokken op wat déze cliënt

nodig heeft en in welke mate. Vuistregel is dat het responsieve in dienst moet

staan van het systematische. Snellen (2000) zegt iets soortgelijks, wanneer

hij onderscheid maakt tussen interactionele en probleeminhoudelijke inter-

venties en het nodig acht deze voortdurend op elkaar te betrekken.’

Tijdsduur en tijdlimieten

Een belangrijk aspect van het taakgerichte model is de korte duur, die

(scherp) contrasteert met verschillende, meer traditionele caseworkmodellen.

Maar al zijn traditionele caseworkprocessen in theorie vaak langdurig (om-

dat diepgaande persoonlijke verandering wordt nagestreefd), de praktijk is

dikwijls anders. Naar opzet en bedoeling langdurige caseworkprocessen

pakken niet zelden kortdurend uit. Reid en Epstein (1977:84) verwijzen naar

diverse onderzoeken waaruit blijkt dat na een eerste gesprek 33% van de
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cliënten niet terugkomt en dat ongeveer 33% doorgaat tot vier of meer ge-

sprekken. In een onderzoek waarin meer dan vierduizend personen en ge-

zinnen waren betrokken, bestond het hulpverleningstraject in hoofdzaak uit

minder dan vijftien gesprekken in een tijdvak van minder dan vier maanden.

Taakgerichte hulpverlening is niet gelijk aan langdurende hulpverlening

maar dan korter. Van meet af aan wordt in de doelstellingen rekening ge-

houden met de korte duur en de voordelen ervan. De theorie erachter is dat

op het moment dat een probleem zoveel last gaat geven dat de drempel om

hulp te vragen wordt overschreden, de motivatie tot veranderen bij de cliënt

het hoogst is. De veranderingskrachten blijken na een aantal weken af te

nemen, reden waarom het nuttig is om ze uit te buiten in de periode dat ze

(nog) krachtig zijn en gericht te werken aan doelen die in die periode haal-

baar zijn. Een kwestie van het ijzer smeden wanneer het heet is. Met de

cliënt wordt een duidelijke termijn afgesproken: in zus en zo tijdspanne

(zoveel weken, zoveel contacten) moet het gebeuren. De winst daarvan is dat:

– voor de meeste cliënten een hulpverleningstraject dat zich uitstrekt over

een periode van één tot drie maanden, met tussen de drie en twaalf con-

tacten, goed aansluit bij hun natuurlijke spanningsboog;

– het dwingt tot geconcentreerd werken aan een bereikbaar doel; de tijds-

limiet maakt het een kwestie van: het moet er nu van komen;

– inzet en prestaties toenemen naarmate het einde nadert; van het duidelijk

naderende einddoel gaat een sterk motiverende kracht uit.

Opmerkelijk is dat de keuze voor een korte tijdsduur in het eerste boek van

Reid en Epstein weinig specifiek is uitgewerkt. Duidelijk is dat de richt-

lijnen voor short-term service uit Brief and Extended Casework (acht con-

tacten in maximaal drie maanden) niet zonder meer overgenomen worden.

Wel wordt vastgehouden aan de voordelen van de beperkte tijdsduur, maar

binnen grenzen kan daarmee per cliënt en per situatie flexibel worden om-

gesprongen. Het kan per taakgericht traject gaan om maximaal twaalf con-

tacten in een periode van twee tot vier maanden. In de praktijk bleken

weinig cliënten er moeite mee te hebben dat in het begin al een afspraak over

de duur werd gemaakt en evenmin hadden ze bezwaar tegen de korte duur

op zich. Het waren eerder de werkers die er moeite mee hadden dan de

cliënten.

De taak als centrale factor

Zoals vermeld is het taakconcept van Studt door Reid en Epstein overgeno-

men en verder ontwikkeld. Zij achtten het werken met taken dermate ken-

merkend voor het model dat zij het in de naamgeving tot uitdrukking

brachten. Marsh en Doel tonen zich ambivalent in relatie tot de naamgeving

(2005:122): ‘Het is een van de paradoxen van het taakgerichte model dat de

naam ervan wordt geassocieerd met een woord dat synoniem is met plichten,

corvee en werk, terwijl het juist wordt ervaren als energiegevend en stimu-

lerend’.

Studt bouwt in feite voort op het begrip ‘client-selfdirection’, zoals dat
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door Biestek (1957) is beschreven. Reid en Epstein vinden dat de taakcon-

structie om verschillende redenen uitstekend in hun model past (1977:96):

‘De belangrijkste reden is dat zij een theoretisch verband legt tussen het

probleem van de cliënt en de interventie van de caseworker. Een te behan-

delen probleem is per definitie een probleem waaraan de cliënt direct en

zelfstandig kan werken of indirect door middel van de caseworker. Verder

vormen, volgens onze formuleringen, de activiteiten van de cliënt het be-

langrijkste middel tot probleemverandering. Daarom is het essentieel samen

met de cliënt vast te stellen welke gedragslijn het meest doeltreffend zal zijn

om tot oplossing van zijn probleem te komen. De behandelingsstrategie van

de caseworker is er dan op gericht de cliënt te helpen die gedragslijn, die wij

‘‘taak’’ noemen, te volgen’.

De functie van de caseworker bestaat er vooral uit de cliënt te helpen de

gezamenlijk overeengekomen taak uit te voeren. Dit levert een drietal voor-

delen op:

– de werker kan zijn interventie richten op een specifiek doel;

– de cliënt ervaart dat hij zelf richting geeft aan de oplossing van zijn pro-

bleem: de taak is een activiteit waarvan hij zelf het nut inziet en die hij zelf

moet (kan, wil) uitvoeren;

– de cliënt kan zich een duidelijk beeld vormen van de doelen en strategieën

van de hulpverlening en zijn eigen rol daarin.

Het taakconcept sluit aan bij de strategieën in de beginfase van het hulp-

verleningsproces, wanneer de cliënt wordt geholpen zelf te verwoorden waar

hij het meeste last van heeft. Het is erom begonnen cliënten in staat te

stellen met de grootst mogelijke eigen inbreng hun draaglast te verminderen

en hun draagkracht te vergroten. Het hele bouwwerk van het taakgerichte

model is met het oog op deze doelstelling ontworpen, maar het is vooral het

taakconcept waarmee deze doelstelling wordt geoperationaliseerd.

De werker sluit zoveel mogelijk aan bij ideeën van de cliënt over wat er aan

zijn probleem gedaan kan worden. Soms hebben cliënten heel goede ideeën

die ze zelf – al dan niet op basis van een negatief zelfconcept (Jagt, N., 1998) –

onhaalbaar achten, maar die met enige modificatie, steun of oefening vaak

wel degelijk realiseerbaar zijn. Uitgangspunt om de cliënt te stimuleren zijn

ideeën op tafel te leggen is dat de motivatie van de cliënt ten volle moet

worden benut. Bevestiging van dit uitgangspunt levert Ripple (1964) die

vond dat ‘motivational factors’ de beste voorspellers vormden van positieve

behandelingsresultaten.

Toch kan niet worden verwacht dat de cliënt zijn eigen recept schrijft.

Soms zijn mensen niet in staat een gedragslijn te bedenken, zij aarzelen

tussen verschillende mogelijkheden of hebben onrealistische ideeën. Het is

nooit zo dat de werker een taak ‘opgeeft’ of ‘opdraagt’, maar hij mag en kan

wel degelijk taakvoorstellen doen. De keuze van de taak is steeds een kwestie

van samenspraak. Jagt en Jagt (2004a:122) formuleren het als volgt:

– De cliënt doet een taakvoorstel, al dan niet op grond van een nieuwe visie

op het probleem en op (potentiële) strenghts in zichzelf en de omgeving.
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Het voorstel wordt door werker en cliënt getoetst op haalbaarheid en

vermoedelijke effectiviteit;

– De werker komt met een taakvoorstel, op basis van professionele kennis en

ervaring. Het wordt door cliënt en werker getoetst op haalbaarheid en

vermoedelijke effectiviteit.

Om taakvoorstellen te toetsen is de gezamenlijke expertise van werker en

cliënt nodig; de expertise van een van beiden is per definitie onvoldoende.

Wanneer er wettelijke of ethische bezwaren zijn tegen een taakvoorstel,

zal de werker dit uiteraard aan de cliënt duidelijk maken. Een taakvoorstel

krijgt pas de status van taak, wanneer cliënt en werker het waartoe, hoe en

wat van die taak uitdrukkelijk overeengekomen zijn.

De beschrijving van soorten taken is in het eerste boek van Reid en Epstein

nog tamelijk summier. Onderscheid wordt gemaakt tussen enkelvoudige en

meervoudige, gelijktijdige en opeenvolgende, open en gesloten taken. Pas

later wordt dat uitvoeriger uitgewerkt. Dat geldt ook voor de manier waarop

taakuitvoering en taakresultaten worden geëvalueerd om ervan te leren voor

het vervolg van het proces, in casu het formuleren en voorbereiden van ver-

volgtaken.

Experimentele toepassingen van taakgericht werken

Op basis van inleidingen tijdens een in 1975 aan de Universiteit van Chicago

gehouden congres, publiceerden Reid en Epstein (red.) in 1977 een boek met

een overzicht van experimentele toepassingen van taakgericht werken.

Taakgericht casework in de praktijk, vertaald in 1980, bevat achttien artikelen uit

de VS, Engeland en Israël. De auteurs, vaak verbonden aan Schools of Social

Work van universiteiten, rapporteren over praktische toepassingen en ver-

binden er een min of meer uitvoerige analyse aan.

Met een zekere regelmaat klinkt in de artikelen door dat werkers weifelen

over verschillende pijlers van het model, zoals de begrenzing van de doel-

stelling, de beperking van de tijdsduur en het samen met de cliënt ontwik-

kelen van taken. Opmerkelijk is dat zij meer bezwaren zien dan hun cliën-

ten: in veel gevallen reageren cliënten enthousiast op de aanpak. Een kleine

minderheid is wel tevreden over de behaalde resultaten, maar geeft toch aan

het eind te kennen ‘nog een paar gesprekken te willen’. Hetzelfde deed zich

voor in het project ‘Brief and Extended Casework’ en een en ander was voor

O’Connor en Reid aanleiding om hiernaar een onderzoek in te stellen (1986),

waarover in hoofdstuk 12 meer.

In een van de artikelen wordt geconstateerd dat geslaagde toepassing van

het model vooral afhing van de overtuiging van de werker dat binnen een

vooraf bepaalde tijdlimiet de gewenste verandering haalbaar zou zijn en van

zijn vermogen om deze overtuiging op de cliënt over te brengen. De vraag

die zich daarbij aandient is of het model het meeste gewicht in de schaal legt

of dat het de werker is die de uitkomst bepaalt. In het boek wordt gesugge-

reerd dat het zwaartepunt bij de werker ligt, maar waarom zou het een
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kwestie van of-of zijn? Is het niet eerder zo dat de beste resultaten worden

behaald door een competente werker die gebruikmaakt van gevalideerde

instrumenten? Met reden kan ook gesteld worden dat hier sprake is van een

gemeenschappelijke factor, ook wel aangeduid als non-specifieke of common

factor, die niet verbonden is met een bepaalde hulpverleningsbenadering,

maar die positief doorwerkt wanneer de werker de cliënt een theoretisch

denkkader (rationale) en een werkmethode (procedure) biedt die voor deze

cliënt geloofwaardig zijn (Snellen, 2000:168). Wanneer de werker zelf twijfelt,

zal de hulpverlening niet ‘profiteren’ van deze common factor.

Het boeiende van al deze praktijkverslagen is dat eruit valt op te maken dat

via het behalen van concrete resultaten zowel bij werkers als cliënten een

proces van acceptatie van en waardering voor het model op gang komt en dus

ook de beschreven common factor meer kansen krijgt. Tegelijkertijd komen

uit de praktijktoepassingen tekorten of witte plekken van het model naar

voren, die vaak al tot creatieve aanpassingen en aanvullingen leidden. Zo

worden meer typen taken onderscheiden en beschreven, wordt geëxperi-

menteerd met de tijdsduur en het aantal contacten, en krijgt doelbepaling

een duidelijker plaats tussen probleembenoeming en taakontwikkeling.

Kenmerken van het basale werkmodel van task-centered casework

In de eerste boeken over het taakgerichte model die hierboven zijn beschre-

ven, is de grondvorm ervan al aanwezig. Het overall-model is later gediffe-

rentieerd, bijgesteld, aangevuld, en verder uitgewerkt voor specifieke doel-

groepen en problemen, maar het is niet wezenlijk veranderd.

Aan de hand van het vergelijkingsschema uit hoofdstuk 1 volgt nu een

beschrijving van de kenmerken van het basale werk, zoals beschreven in de

eerste publicaties van de grondleggers: de richtlijnen voor het handelen, de

theoretische onderbouwing, de onderzoeks- en de waardenbasis. Juist omdat

het model hier al zijn grondvorm gekregen heeft, zullen de kenmerken

ervan in de volgende hoofdstukken niet nogmaals aan de hand van het

schema worden gepresenteerd. Wel worden daar aanvullingen, nieuwe ac-

centen en onderzoeksgegevens naar voren gebracht, die de diverse kenmer-

ken van het model verder specificeren – zonder ze structureel te wijzigen.

Richtlijnen voor het handelen

Taakgerichte hulpverlening omvat een hulpverleningsmodel dat uitdruk-

kelijk behoort tot het domein van het maatschappelijk werk. Het gaat om

problemen die de cliënt ervaart in zijn psychosociaal functioneren, en die

gesitueerd zijn in de wisselwerking tussen cliënt en omgeving. Bronnen om

tot probleemoplossing of -verlichting te komen worden zowel gevonden in

de cliënt als in de omgeving. Daarbij is het primair de cliënt zelf – waar

nodig ondersteund of modern gezegd ‘gecoacht’ door de maatschappelijk

werker – die deze bronnen (weer) leert zien en benutten om tot de gewenste
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verandering te komen. Dat verloopt voornamelijk door middel van ‘taken’:

vooraf door werker en cliënt ontworpen en soms geoefende stappen in de

richting van het vooraf bepaalde – en vaak onderweg bijgestelde of gespeci-

ficeerde – doel. Het is primair de cliënt die, met steun van de werker, deze

taken uitvoert, maar ook de werker zelf voert taken uit. Meestal gaat het dan

om taken die gunstige voorwaarden scheppen voor de taakuitvoering van de

cliënt, maar de werker neemt ook autonome taken op zich. Elke taakuit-

voering wordt niet alleen voorbereid, maar tevens – naar verloop en naar

resultaten – besproken, zodat uit het ‘task review’ lering kan worden ge-

trokken voor de planning van de volgende taak. Per definitie gaat het altijd

om een beperkt aantal contacten en taken maar die worden dus niet lineair

gepland, maar cyclisch-iteratief: de taakevaluatie van werker en cliënt leidt

tot vormgeving van de volgende taak. Probleemoplossing of -verlichting is

doel van de taakgerichte hulpverlening, maar versterken van het probleem-

oplossend vermogen is een goede tweede. De opzet is aan te sluiten bij de

vragen van cliënten, en op een transparante wijze met hen samen te werken

aan doelen die in principe haalbaar zijn.

Typerend voor het taakgerichte model is dat de richtlijnen voor het handelen

van de werker concreet zijn uitgewerkt. Het gaat daarbij om vragen als: waar

luister en kijk ik naar? wat doe ik ermee? op welke manier? met welke

instrumenten of technieken? welk tijdpad kies ik? wat doe ik niet? Het

taakgerichte model biedt daarin meer structuur dan diagnostic, functional

en problem-solvingmodellen van casework, hoewel voor de werker veel

ruimte overblijft om aan de structuur invulling te geven. De duidelijke

structuur schept juist de speelruimte daarbinnen (vergelijk Dewey’s meta-

foor van het kinderspel).

Ze betekent onder meer dat de maatschappelijk werker de cliënt bij de

start duidelijk uitleg kan geven over de werkwijze: die is doorzichtig en

overzichtelijk. Cliënt en werker weten te allen tijde waar ze aan toe zijn en

wat hun rollen zijn ten opzichte van elkaar. Het betekent ook dat het model

vanwege de concretisering toegankelijk is voor onderzoek; werkers en

cliënten kunnen bij wijze van spreken gezamenlijk de registratie doen.

Werkers en studenten kunnen het taakgerichte model relatief makkelijk

begrijpen en kunnen er vaak achter staan, al kost het aanmerkelijk meer

moeite om het zich eigen te maken. Onder duidelijke begeleiding heeft dat

laatste echter goede kansen van slagen, en dat is dan ook een van de redenen

waarom het model, bijvoorbeeld in Chicago, ontwikkeld kon worden met

inschakeling van tal van (werk)studenten.

Samen met de cliënt exploreert de werker de problemen die de cliënt aan-

geeft. Hij probeert met deze tot overeenstemming te komen over het aan-

pakken van een probleem of een probleemaspect dat het meest ‘klemt’, dat

concreet en specifiek is, waaraan de cliënt iets kan en wil doen en wat binnen

het gezamenlijke vermogen van werker en cliënt ligt. Op basis van deze

overeenstemming wordt een realistisch (en motiverend) doel bepaald en ook

een tijdpad uitgezet: ‘zus en zoveel bijeenkomsten/gesprekken zullen we
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eraan besteden om het doel te bereiken’. Relatief kortdurende hulpverlening

is het parool, omdat uit onderzoek is gebleken dat de gerichtheid op ver-

andering dooft naarmate de hulpverlening langer duurt. Een overzichtelijk

doel en een overzichtelijk tijdpad bevorderen de concentratie. Wezenlijk in

de aanpak is dat de cliënt (anders) gaat handelen en gebruik gaat maken van

zijn sterke kanten, die hij vaak zelf niet meer als zodanig ziet.

Deze richtlijnen zijn correcties op strategieën die meer belang hechten aan

de visie van de professional dan aan de eigen inbreng van de cliënt. De

inbreng van de professional wordt niet minder belangrijk, maar hij wordt

anders gericht: het gaat erom de cliënt te betrekken bij het hulpverlenings-

proces, hem systematisch te activeren en hem te steunen in zijn handelen en

leren. Bereikt resultaat wordt op die manier ook echt het resultaat van de

cliënt.

Het hulpverleningsproces wordt verdeeld in drie fasen: begin-, midden- en

eindfase. In de beginfase is de aandacht gericht op het zo concreet mogelijk

benoemen van probleem, doelen en tijdsduur en het sluiten van een samen-

werkingsovereenkomst. In de middenfase ligt het accent op het formuleren

en uitvoeren van taken en op het bespreken van de taakresultaten: wat lukte,

wat niet, welke hindernissen speelden een rol en wat betekent dat voor een

volgende taak? In de eindfase wordt de balans opgemaakt: wat is er veran-

derd aan het probleem en wat is er veranderd aan de cliënt? De laatste vraag

spoort met de dubbele focus van de hulp: probleemverlichting en verster-

king van het probleemoplossend vermogen, c.q. empowerment of cliëntont-

wikkeling. Voorts is er aandacht voor zorgvuldige afronding van het proces,

iets waarop feitelijk al geanticipeerd wordt vanaf het moment dat de tijds-

duur wordt vastgesteld.

Theoretische onderbouwing

In het eerste deel van dit hoofdstuk is uitgewerkt op welke theorieën en

modellen het taakgerichte model zich mede baseert. Genoemd zijn diverse

caseworkmodellen, maar ook de leertheorie, de handelingstheorie, de com-

municatietheorie, de systeemtheorie en de roltheorie liggen aan de basis

ervan. Het gaat dan om de grote Theorieën (met een hoofdletter T), maar ook

een aantal kleinere theorieën liggen aan het taakgerichte model ten grond-

slag. Bijvoorbeeld theorie over het gebruik van de tijd en de voordelen van

kortdurende hulpverlening, theorie over het werken met deadlines en over

het werken met verschillende soorten taken. Theorie over het ontwikkelen

van vaardigheden en inzicht door (zelf) doen, theorie over partnerschap als

een samenwerkingsvorm die een positieve invloed heeft op werkinzet en

werkresultaten.

Taakgerichte hulpverlening is in dubbele zin eclectisch-integratief te

noemen: niet alleen gebruikt ze ondersteunende theorie uit diverse bronnen

voor de constructie van een toch hecht geconstrueerd kaderend model, maar

ook voor het ontwikkelen en benutten van taken in een concreet hulpverle-
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ningscontact kan een werker inspiratie zoeken bij tal van theorieën. Uiter-

aardmits die aansluiten bij de uitgangspunten van het complete model, want

dat brengt de eenheid en de samenhang.

Onderzoeksbasis

De grondleggers van het taakgerichte model laten er van meet af aan geen

twijfel over bestaan dat zij hun model willen (uit)bouwen op basis van door

(praktijk)wetenschappelijk onderzoek verkregen kennis. Een belangrijke

empirische grondslag werd in 1972 gevonden in het eerder besproken on-

derzoeksproject Brief and Extended Casework. Reid en Epstein bespreken in

hun boek veel onderzoeken die hun theorie over de effectiviteit van kort-

durende en aan termijn gebonden hulpverlening bevestigen. Het taakge-

richte model is mede tot stand gekomen door onderzoek in het kader van het

hierboven besproken Task-Centered Project. De onderzoeksbasis is in 1972

nog bescheiden, maar de voorwaarden zijn gecreëerd om deze basis verder

uit te bouwen en dat is ook gebeurd. Hoofdstuk 12 laat zien dat het lang niet

altijd gaat om grootschalige onderzoeken, maar evengoed om kleinschalige

onderzoeken op basis van systematische reflectie op ervaringen van werkers,

onderzoekers en cliënten.

Waardenbasis

Twee waarden, of zoals Reid en Epstein zeggen waardepremissen, springen er

uit:

– De uitdrukkelijke en weloverwogen hulpvraag van de cliënt is uitgangs-

punt.

Uiteraard wil dat zeggen dat hieraan een discussie voorafgegaan is tus-

sen cliënt en werker, ofwel een dialoog op basis van geldigheidsaanspra-

ken (Van der Laan, 1991). Deze waarde wordt uitdrukkelijk afgezet tegen

vormen van hulpverlening waarin gezocht wordt naar onderliggende

wensen en behoeften van de cliënt, en de werker – onder invloed van

overkoepelende idealen als ‘geestelijke gezondheid’ – geacht wordt beter

te weten wat goed is voor de cliënt dan de cliënt zelf. Reid en Epstein

citeren met instemming Gottlieb en Stanley (1967): ‘De doelstellingen in

het casework moeten bewust en met wederzijdse overeenstemming van

werker en cliënt worden vastgesteld’. Zij gaan er van uit dat iemand die

om hulp vraagt in staat is om zelf uit te maken waarbij hij hulp wenst (wat

niet uitsluit dat ook deze geldigheidsaanspraak ter discussie wordt ge-

steld). De keuze die hij maakt heeft een essentiële geldigheid, ongeacht het

oordeel van de werker over intelligentie, motivatie, emotionele toestand

en onbewuste verlangens van de cliënt.

– Door systematisch onderzoek verkregen kennis heeft meer waarde dan

andere kennis, zoals de opinie van deskundigen, onbereflecteerde erva-

ringskennis, ongecontroleerde waarnemingen of gevolgtrekkingen op

grond van theorie. Hoewel andere soorten kennis ook essentiële functies
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kunnen vervullen, is op praktijkonderzoek gebaseerde kennis nodig om

effectieve hulpverleningsmodellen te kunnen ontwikkelen.

Reid en Epstein (1977:46) menen dat veel hulpverleners tegenzin hebben om

iets te doen aan of met (resultaten van) onderzoek. Volgens hen is de ge-

schiedenis van de helpende beroepen vol met allerlei niet-geverifieerde ken-

nis die wel inspirerend werkt maar weinig uitricht.

Terug naar de effectiviteitsvraag

Reid en Epstein presenteren een model in ontwikkeling. Dat is het in de jaren

zeventig bij de eerste presentatie en dat blijft het in de decennia daarna. Hun

uitgangspunt is dat een social caseworkmodel dient uit te gaan van wat

cliënten in een bepaalde plaats en tijd als probleem ervaren en dat (prak-

tijk)onderzoek de basis moet zijn voor het continu verder ontwikkelen van

zo’n model. Van hulpverleningsmodellen, gebaseerd op onaantastbare over-

tuigingen die niet met regelmaat zorgvuldig worden getoetst moeten zij

niets hebben.

Zij voelden zich aangesproken door wat reviewers van social workonder-

zoeken zoals Mullen en Dumpson, Fischer en Wood ten tijde van de effecti-

viteitscrisis te berde brachten. Deze reviews en onder meer de sociobehavi-

oristische oriëntatie van Thomas zetten hen op een nieuw spoor (zie hoofd-

stuk 8). Aan het eind van dit hoofdstuk is daarom de vraag relevant of het

taakgerichte model een antwoord geeft op de tekortkomingen die door de

effectiviteitscrisis aan het licht kwamen. Anders gezegd: is het social case-

work met het taakgerichte model ‘on a right track?’

Voor het antwoord kan aangeknoopt worden bij de opvattingen (met in-

gebouwde wensen) van de critici.

– Mullen en Dumpson constateerden dat in het onderzochte casework niet

werd uitgegaan van de vraag: ‘On what basis and toward what end will

who do what to whom, for how long, with what effect, at what cost, and

with what benefits?’

– Fischer vond dat geen diensten moeten worden aangeboden die niet aan-

toonbaar effectief zijn. Social work moet gebruik maken van instrumenten

waarvan de waarde door onderzoek is bewezen: gestructureerd werken,

toepassen van methoden van behavior modification en bieden van de

kernvoorwaarden voor een vruchtbare hulpverleningsrelatie: empathie,

warmte en echtheid. Fischer vond ook dat een maatschappelijk werkmodel

niet aan één bepaalde theorie gebonden moet zijn.

– Wood kwam tot de conclusie dat een aanpak moet voldoen aan de vol-

gende zes ‘kwaliteitscriteria’: 1) zorgvuldige benoeming van het probleem;

2) analyse van het probleem in termen van factoren die het veroorzaken of

in stand houden en factoren die behulpzaam zijn bij de oplossing ervan; 3)

assessment van wat aan het probleem gedaan kan worden en het formu-

leren van doelen; 4) onderhandelen met cliënten over een contract of

samenwerkingsovereenkomst; 5) plannen van een interventiestrategie; 6)

systematische evaluatie.
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De conclusie kan zijn dat de ontwerpers van het taakgerichte model er naar

gestreefd hebben om de tekortkomingen uit het verleden te corrigeren en bij

de constructie van hun model volop gebruik hebben gemaakt van de aan-

wijzingen om tot een kwalitatief verantwoord model te komen – en dus ‘on a

right track’ waren.

De redactie van de Sociale Bibliotheek van uitgeverij Van Loghum Slaterus,

bestaande uit Brentjes, Kamphuis en Ras, besloot tot een Nederlandse ver-

taling van de boeken van Reid en Epstein. Daardoor kregen Nederlandse

maatschappelijk werkers vanaf 1977 de beschikking over een instrument

waarmee zij – om de metafoor van de ‘right track’ vast te houden – ten

minste een paar verklaarde dwaalwegen van het beroep achter zich konden

laten om zich te begeven op het spoor waar althans Brentjes, Kamphuis en

Ras perspectief in zagen.

Noten

1 De onderzoeken zijn: Bellak, L. & Small, L. (1965). Emergency Psychotherapy and Brief

Psychotherapy. New York: Grune and Stratton; Gottshalk, L.A., Mayerson, P. & Gottlieb,

A.A. (1967). Prediction and Evaluation of Outcome in an Emergency Brief Psychothe-

rapy Clinic. The Journal of Nervous and Mental Disease, 144, 77-95; Hare. M.K. (1966).

Shortened Treatment in a Child Guidance Clinic. The Result of 119 Cases. The British

Journal of Psychiatry, 112, 613-616; Kaffman, M. (1965). Short-Term Family Therapy. In

H.J. Parad (Ed.). Crisis Intervention: Selected Reading. New York: Family Service Associa-

tion of America; Murray, E. & Smitson, W. (1963). Brief Treatment of Parents in a

Military Setting, Social Work, VIII:55-61; Parad, H.J. & Parad, L.G. (1968). A Study of

Crisis-Oriented Planned Short-Term Treatment, Part I. Social Casework, XLIX, 346-355;

Parad, L.G. & Parad, H.J. (1968). A Study of Crisis-Oriented Planned Short-Term

Treatment, Part II. Social Casework, XLIX, 418-426.

Reid, W. & Epstein, L. (1977: 87) verwijzen naar: Avnet, H.H. (1965). ‘How Effective is

Short-Term Therapy. In L.R. Wolberg (Ed.). Short-Term Therapy, New York: Grune and

Stratton; Shaw, R., Blumenfeld, H. & Senf, R.A. (1968). A Short-Term Treatment Pro-

gram in a Child Guidance Clinic. Social Work, 13, 81-90; Uhlenhuth, E.H. & Duncan,

D.B. (1968). Subjective Changes with Medical Student Therapists. Archives of General

Psychiatry, 18, 428-438.
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j10 Meer theorie voor de taakgerichte
praktijk

Inleiding

In voorafgaande hoofdstukken is al veel aan de orde geweest dat licht werpt

op de theoretische plaatsbepaling van het taakgerichte model. In dit hoofd-

stuk worden hierop aanvullingen gegeven, voornamelijk op basis van lite-

ratuur uit de jaren 1978-2007.

Begonnen wordt met de vraag waartoe theorieën nodig zijn. Aan de orde

komt het onderscheid dat wel gemaakt wordt tussen diagnostische en in-

terventietheorieën en hoe het taakgerichte model zich daarin wil positione-

ren. Het ligt voor de hand dat het taakgerichte model zich primair presen-

teert als een interventiemodel, waarbij interventies vaak betrekking hebben

op of vorm krijgen als taken. Ook kan gesproken worden van taakgerichte

hulpverlening als een handelingsmodel. Met de expliciete keuze voor een

taak kiest de cliënt voor ander handelen, waarmee hij andere ervaringen

opdoet die via reflectie kunnen leiden tot nieuwe betekenisgeving en nieuwe

kennisverwerving, die op hun beurt probleemverandering naderbij kunnen

brengen. Dit alles in dialoog met de maatschappelijk werker.

Als taken het vehikel zijn voor probleemverandering, welke aankno-

pingspunten zijn daarvoor dan te vinden bij de cliënt en in het sociale

systeem waartoe de cliënt behoort? Wat de cliënt betreft, wordt stilgestaan

bij diens wensen, overtuigingen, emoties en handelwijzen. Aanknopings-

punten in het systeem (de situatie, de omgeving) kunnen worden gevonden

in een grote variatie theorieën, die bij het basismodel van taakgerichte

hulpverlening (TGH) aansluiten. Er wordt echter niet op alle vlakken tege-

lijk gewerkt: een duidelijk en ook theoretisch onderbouwd uitgangspunt

van TGH is het werken aan begrensde problemen, zodat duidelijke keuzen

gemaakt moeten worden. Welke grenzen worden getrokken en welke voor-

waarden gesteld?

Taakgerichte hulpverlening beschikt als overall-model over ‘eigen’ theo-

rieën en maakt binnen dat kader gebruik van grote theorieën als systeem-,

rol- en gedragstheorie, maar kan ook kleinere en nieuwe theorieën inpassen.

In die zin is het taakgerichte model in theoretische zin eclectisch-integratief

van aard.

BSL - ACA_BK_1KZM - 1812_9789031352906 261



Geen praktijk zonder theorie

Studenten maatschappelijk werk klagen soms dat hun opleiding ‘te theore-

tisch is’. Ongeacht of ze daarin al of niet gelijk hebben: praktijk zonder

theorie is ondenkbaar. ‘Niets is zo praktisch als een goede theorie’, is een veel

geciteerde uitspraak van Kurt Lewin.

Waartoe theorieën?

Het social casework is erop uit problemen van individuen en gezinnen te

helpen verlichten. Reid (1982:28) betoogt dat het daartoe nodig is te be-

schikken over theorieën die kunnen verklaren waarom zulke problemen

ontstaan en hoe ze kunnen worden aangepakt. Hij noemt als voorbeeld een

veel voorkomend probleem in de kinderbescherming: ouders onderhouden

geen contact met hun uit huis geplaatste kinderen. Maatschappelijk werkers

zouden geholpen zijn met een theorie die daarvoor een verklaring biedt en

die aangeeft onder welke voorwaarden het directe contact tussen ouders en

kinderen hersteld zou kunnen worden.

Briar en Miller (1971:180 e.v.) stellen dat theorie het instrument is voor de

social worker om te kunnen omgaan met de onzekerheden die hem onver-

mijdelijk omringen. Een social worker die zijn werk uitvoert zonder te

beschikken over een theorie, veroorzaakt chaos omdat hij een leidraad mist

om te bepalen welke gebeurtenissen relevant zijn voor zijn doelstellingen en

hij kan ook geen lering trekken uit zijn ervaringen. Zonder theoretische

basis worden interventies een slag in de lucht. Uiteraard blijft die theore-

tische basis in beweging, juist door het systematisch lering trekken uit

ervaringen en door de resultaten van onderzoek in brede zin.

Tolson c.s. (1994: 21 e.v.) omschrijven theorieën als een set ‘concepts and

constructs’ die ‘natural phenomena’ in het functioneren van individuen,

gezinnen en samengestelde groepen beschrijven en verklaren. Voor het be-

antwoorden van de vraag: waarom doet zich dit probleem voor? (bijvoor-

beeld ‘waarom slaagt Jan er niet in een baan te houden?’) zoeken we een

verklaring, waarvoor primair twee bronnen bestaan: een gezond verstand

redenering en theorie. De gezond verstand redenering gaat ervan uit dat Jan

geen baan kan houden omdat hij onvoldoende geschoold is of omdat hij als

ongeschoold arbeider alleen maar tijdelijke banen kan krijgen. Bij het zoe-

ken naar verklaringen op basis van een theorie wordt het gecompliceerder,

omdat er veel verschillende theorieën bestaan over de menselijke persoon en

menselijk gedrag. De verklaring volgens de cognitieve theorie kan bijvoor-

beeld luiden dat Jan faalt omdat hij gelooft dat hij zal falen, volgens de ego-

psychologie dat hij faalt omdat hij een egodeficit heeft en de problem-sol-

ving theorie zal er bijvoorbeeld van uitgaan dat hij faalt omdat hij geen

consequente gevolgtrekkingen kan maken.

Het taakgerichte model geeft de voorkeur aan theorieën die bij het model

aansluiten en die door onderzoek worden ondersteund, maar elke theorie

verdient het volgens Reid (1995:30) om kritisch bekeken en aan de praktijk

getoetst te worden. Dit sluit aan bij wat Jens (1972) zegt over de noodzaak om
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inzichten die op verschillende terreinen van wetenschap worden ontwikkeld

en inzichten op basis van eigen ervaringen, kritisch te toetsen op hun waarde

voor het realiseren van de doeleinden van het beroep.

Diagnostische theorieën en interventietheorieën

Fischer (1978:52) maakt onderscheid tussen diagnostische theorieën (betref-

fende causale ontwikkeling: causal/developmental knowledge) die een ant-

woord proberen te geven op de vraag waarom iemand zich gedraagt zoals hij

zich gedraagt of meer algemeen wat er aan de hand is, en interventietheo-

rieën die een antwoord willen geven op de vraag wat er gedaan moet worden

om bepaalde gedragingen of bepaalde situaties te veranderen. Diagnostische

theorieën zijn afkomstig uit de antropologie, sociologie, psychologie, psy-

chiatrie en het social work. Interventietheorieën worden vooral benut in de

psychiatrie en het social work.

Fischer stelt dat het merendeel van de in het social work toegepaste theo-

rieën bestaat uit diagnostische theorieën. Als klassieke voorbeelden noemt

hij de Freudiaanse theorie, die gericht is op psychoseksuele ontwikkeling, de

levensfasentheorie van Erikson (1950) en elke ‘body of knowledge’ die gericht

is op begrijpen van menselijk gedrag (dus ook meer sociologische theorieën).

In opleidingen, in onderzoeken en in het praktisch werk wordt volgens hem

aan deze theorieën meer tijd en aandacht besteed dan aan interventietheo-

rieën.

Een zekere preoccupatie met het zoeken naar oorzaken van problemen uit

het verre verleden komt tot uitdrukking in het maken van uitgebreide en

gedetailleerde ‘social histories’ van cliënten (53). Fischer ziet hierin invloe-

den van het medisch model, die tot gevolg hebben dat psychologische en

sociale problemen worden behandeld naar analogie van problemen op het

vlak van de lichamelijke gezondheid. Het medische model zoekt naar de

etiologie van het medische probleem, en in het voetspoor daarvan is er de

neiging te zoeken naar de etiologie van het psychosociale probleem. De

aanpak richt zich dan op het zoeken naar en behandelen van de onderlig-

gende oorzaak, zoals een arts medicijnen gebruikt om bacteriën te vernieti-

gen die de ziektesymptomen veroorzaken.

Verschil is echter dat de sociale en gedragswetenschappen vrijwel geen

gevalideerde data hebben gevonden die licht werpen op vroege ‘oorzaken’

van veel problemen waarmee social workers te maken krijgen. Integendeel,

diverse onderzoeken weerspreken de wijdverbreide aanname in het social

work dat er een lineair verband is tussen bepaalde verstoringen in de eerste

levensjaren (bijvoorbeeld in verband met zindelijkheidstraining en voe-

dingsgewoonten of door separatie) en latere problemen in het sociaal func-

tioneren (Fischer, 1978:54).1

Hiermee is niet gezegd dat levenservaringen onbelangrijk zijn: elke theo-

rie over menselijk gedrag erkent het belang van vroegere gebeurtenissen

voor het huidige gedrag. Maar onderzoeken hebben tot nu toe niet kunnen

aantonen welke specifieke gebeurtenissen in de vroege levensjaren onveran-

derlijk en algemeen geldend leiden tot verstoord of gestoord gedrag in het
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latere leven. Ondanks dat, constateert Fischer, zijn veel social workers van

mening dat de beste benadering uitgaat van het belang van de eerste le-

vensjaren, dat oorzaken van problemen die zich in het nu voordoen in het

verleden gezocht moeten worden, en dat andere benaderingen niet meer zijn

dan symptoombestrijding. Dat diagnostische theorieën meer ontwikkeld

zijn dan interventietheorieën is geen kleinigheid. Het is een anomalie voor

een beroep waarvan de raison d’etre gelegen is in het ontwikkelen van

effectieve interventiemethoden. Is begrijpen van de ontwikkelingsgang van

cliënten dan onbelangrijk? Geenszins, maar begrijpen is niet hetzelfde als

helpen.

Fischer pleit tegen het zoeken naar factoren in het verre verleden en vóór

het zoeken naar factoren die nu het probleem in stand houden en die door

werker en cliënt kunnen worden beı̈nvloed. Hij pleit voor een integratie van

diagnostische en interventietheorieën, die zowel het begrijpen van ‘pheno-

mena of concern’ inhouden als richtlijnen geven voor het selecteren en im-

plementeren van interventies, met het doel om verandering te brengen in die

‘phenomena of concern’.

Een interventietheorie zou door onderzoek gevalideerde richtlijnen moe-

ten bevatten (1978:62 e.v.) die:

– het gedrag beschrijven waarop de werker zich richt en wat er precies aan

actie van de cliënt wordt verwacht;

– een verbinding leggen tussen assessment en interventie;

– omschrijven hoe de relatie werker-cliënt door de werker wordt gehanteerd;

– aangeven op welke wijze ongewenst gedrag wordt tegengegaan en ge-

wenst gedrag wordt bevorderd;

– omschrijven hoe interventiedoelen en -resultaten worden vertaald naar het

dagelijks leven;

– aangeven hoe het hulpverleningsproces wordt afgerond;

– specificeren voor welke cliënten en/of problemen de benadering is be-

doeld;

– aanwijzingen geven om te kunnen komen tot nauwkeurige meting van de

interventieresultaten.

Deze richtlijnen vertonen een sterke overeenkomst met de voorwaarden die

Briar en Miller (1971:180 e.v.) stellen aan een interventietheorie. Van een

goede interventietheorie kan worden gesproken als die:

– expliciet is over de doelen die men wil bereiken, wie deze doelen vaststelt

en op welke manier men die doelen wil bereiken;

– expliciet is over wat er veranderd kan worden;

– expliciet is over wat er van de cliënt wordt verwacht;

– expliciet is over de concrete stappen en activiteiten die de werker moet

verrichten om voorwaarden te scheppen voor de gewenste verandering;

– aangeeft hoe de bereikte verandering vertaald kan worden naar het dage-

lijks leven en/of andere leefgebieden van de cliënt (transfer);

– de werker richtlijnen geeft om de resultaten van zijn interventies te on-

derzoeken en vast te leggen.
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Een combinatie van beide

Bij het (verder) ontwikkelen van het taakgerichte model gaat Reid (1982:59

e.v.) expliciet uit van de richtlijnen en voorwaarden die door Fischer en Briar

en Miller zijn beschreven. Hij verwijst naar Fischer’s tweedeling tussen

diagnostische en interventietheorieën, die beide nodig zijn, en is het eens

met de grotere nadruk die Fischer legt op het belang van interventietheo-

rieën. Kennis van oorzaken is belangrijk als die helpt bij het kiezen en

ontwikkelen van een passende interventie. Als een kind zich op school niet

kan concentreren kan het belangrijk zijn om te weten of dat komt door een

gebrek aan slaap of doordat hij de lessen niet begrijpt. Maar kennis van

oorzaken is vaak niet per se nodig, want er zijn nogal wat situaties waarin

een omschrijving van het probleem zelf een doelmatige oplossing sugge-

reert. ‘Wij hoeven niet te weten waarom iemand verdrinkt om te weten dat

we hem een reddingsboei moeten toewerpen’ (1982:60). Soms ook zijn de

oorzaken niet meer te beı̈nvloeden, omdat het probleem autonoom gewor-

den is (een man ging drinken vanwege onverwerkt verdriet; dat verdriet is

gesleten maar de verslaving is springlevend). De conclusie moet zijn dat

kennis van oorzaken van problemen lang niet altijd de instrumenten ver-

schaft voor het oplossen ervan.

Reid kiest voor een toetsbare theorie die zich richt op de wijze waarop

problemen worden aangepakt en op de hinderpalen die mogelijk (het succes

van) deze aanpak in de weg staan. De belangrijkste vraag is dan niet wat het

probleem heeft doen ontstaan, maar wat het in stand houdt en welk hande-

len nodig is om de constituerende factoren te beı̈nvloeden. Nu is het aantal

factoren dat een succesvolle aanpak van problemen kan bevorderen of te-

genhouden vrijwel onbeperkt. Reid legt daarom de nadruk op factoren die

gevoelig zijn voor de gezamenlijke invloed van cliënt en werker. Problemen

waarvan de oorzaak ligt in het verleden van de persoon, zijn erfelijke of

fysieke aanleg, of in brede sociale en economische krachten, kunnen vaak

noch door de werker noch door de cliënt worden beı̈nvloed. Het kan nuttig

zijn om te weten wat niet en wat wel veranderd kan worden, maar het is

wellicht nuttiger om zich te concentreren op het laatste. Reid gaat ervan uit

dat voor wijziging vatbare factoren gevonden kunnen worden in de (onder-

ling samenhangende) wensen, overtuigingen, emoties en handelwijzen van

de cliënt en in het sociale systeem waartoe hij behoort.

De theorie achter het werken met taken is al in een vorig hoofdstuk be-

sproken. Interventies in het taakgerichte model hebben in hoofdzaak be-

trekking op het motiveren tot het gezamenlijk vormgeven aan taken, het

voorbereiden op en het uitvoeren van taken, en ten slotte het (leren) leren van

de taakuitvoering. Taken richten zich op verandering van factoren die het

probleem in stand houden of een hinderpaal vormen bij de aanpak ervan.

Het kan bijvoorbeeld gaan om gebrek aan vaardigheden of onvoldoende

hulpbronnen maar ook om de overtuigingen van de client.

De ‘taaktheorie’ doet primair denken aan interventies, maar het gaat niet

aan de dichotomie tussen verklarende en interventietheorieën te ver door te
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voeren, want elke taakuitvoering heeft ook een ‘diagnostische’ (of assess-

ment) kant. Terugblikken op (review van) de taakuitvoering werpt immers

meer licht op het probleem, en dan met name op de factoren die het in stand

houden en op (compenserende) mogelijkheden van cliënt en omgeving. Ook

geeft het antwoord op de vraag: in hoeverre heeft de taakuitvoering geleid

tot verandering van het probleem en verandering (in bijvoorbeeld de pro-

blem-solvingcompetenties) van de cliënt? De ervaring met taken maakt dui-

delijker wat er in de situatie en met de persoon (in wisselwerking) aan de

hand is, en wat perspectiefrijke handvatten voor volgende taken kunnen

zijn. Taxatie- of registratietaken, waarbij de cliënt op zich neemt nauwgezet

manifestaties van het probleem in kaart te brengen, hebben diagnostische

waarde, maar dragen tevens bij aan probleemverandering. Een taxatietaak

blijkt niet zelden een probleemverlichtende interventie: de cliënt wordt als

het ware even ‘toeschouwer’ van het probleem en kan er vanuit die positie

nieuwe kanten en mogelijkheden aan ontdekken. Met dit alles wordt dui-

delijk dat Reid met zijn taakgerichte model niet in de diagnostische fase

blijft hangen, zoals dat gebeurde bij verschillende eerder genoemde case-

worktheoretici; het model kent zelfs geen fase die deze naam draagt.

Dat de taaktheorie afwisselend functioneert als interventietheorie en als

diagnostische theorie, zo men wil een combinatie is van beide, maakt dat

hier kan worden gesproken van een echte handelingstheorie. Een taakge-

richte interventie leidt tot verandering (ander handelen) maar zeker ook tot

een scherpere diagnose of assessment. Dat is dus de ‘omgekeerde volgorde’

vergeleken met traditionele sociale diagnoses. In een handelingstheorie gaat

de cognitie niet per definitie vooraf aan de handeling: de beweging gaat ook

in omgekeerde richting. De taakconstructie en de verdere taakprocedure is

niet een proces waarbij informatie van de werker wordt doorgegeven aan de

cliënt, maar een proces waarin werker en cliënt samen betekenis creëren en

nieuwe kennis verwerven. Communicatie hierbij moet in termen van de

Amerikaanse filosoof Dewey (1938:29) worden opgevat als ‘het tot stand

brengen van een samenwerking op het niveau van het gezamenlijke hande-

len waarin het handelen van elk van de deelnemers wordt gereguleerd door

de gezamenlijke interactie’.

Weliswaar is de taak gezamenlijk gecreëerd, maar externe taakuitvoering

betreft het handelen van de cliënt buiten aanwezigheid van de werker. In de

taakplanning zijn zoveel mogelijk kansrijke elementen geı̈ncorporeerd,

maar garantie op succes kan niet worden gegeven. Wel kan achteraf in de

taakbespreking tussen werker en cliënt worden geleerd van de taakuitvoe-

ring, waarbij in dialoog de reflectie verbreed en verdiept wordt, zodat cliënt

en werker hun kennis verrijken via hun reconstructie van de ervaring. Ze

komen als het ware samen tot een nieuwe theorie, die de basis is voor een

volgend handelingsontwerp en volgend handelen, concreet gesproken voor

een volgende taakconstructie en dito taakuitvoering. Het taakgerichte model

kan dan ook gezien worden als een handelingsmodel van het maatschap-

pelijk werk (Van der Laan, 2007:21).
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Aanknopingspunten voor taken

Over theorie en praktijk van de taakconstructie is in het voorafgaande al een

en ander gezegd. Alvorens verder in te gaan op diverse aanknopingspunten

voor de taakconstructie is het zinvol om hier alvast globaal onderscheid te

maken tussen soorten taken; in het volgende hoofdstuk komen taakvarian-

ten meer gedetailleerd ter sprake.

Hoofdtaken geven in grote lijnen weer wat er tijdens het taakgerichte

hulpverleningstraject moet gebeuren, (deel)taken zijn concrete stappen die

de cliënt of de werker neemt ter operationalisering van de hoofdtaak. Taken

kunnen worden onderscheiden in externe taken en contacttaken (respectie-

velijk buiten het contact van werker en cliënt en juist erbinnen) en geleide

praktijk (waarbij de werker de cliënt in vivo ondersteunt bij een externe

taak). Het kan gaan om observatie- of registratietaken, cognitieve taken,

gedragsgerichte taken en situatie/omgevingsgerichte taken. Ze kunnen een-

malig zijn of repeterend, enkelvoudig of complex (bestaand uit diverse, in

elkaar grijpende, onderdelen). Taken voor de werker kunnen gericht zijn op

ondersteuning van de externe cliënttaken, maar bijvoorbeeld ook pleitbe-

zorging of belangenbehartiging inhouden.

Reid gaat uitvoerig in op de voor wijziging vatbare factoren in de op dat

moment bestaande wensen, overtuigingen, emoties en handelwijzen van de cliënt

en in het sociale systeem waartoe hij behoort. Zijn theorie houdt in dat die

aanknopingspunten kunnen bieden voor verandering die binnen de in-

vloedssfeer van cliënt en werker ligt. Gezien de interdependentie van de

modaliteiten zal verandering in de ene sfeer directe of indirecte gevolgen

hebben voor de andere.

Wensen

Mensen die problemen ervaren zijn ontevreden over bijvoorbeeld hun eigen

rolvervulling als ouder, het gedrag of de houding van anderen, dan wel hun

leef-, werk- of woonomstandigheden. Zij zijn ontevreden als zij denken dat

het anders = beter zou kunnen en ook zou moeten zijn. Iemand die onte-

vreden is, wenst dus iets dat hij of zij niet krijgt. Daarom is een onbevre-

digde wens een voorwaarde om van een (door de cliënt) erkend probleem te

kunnen spreken. Als er geen wens is, dan is er ook geen probleem. Van twee

even zware mensen die volgens gangbare maatstaven overgewicht hebben,

kan de een het als een probleem ervaren en de ander niet. Volgens Goldman

(1970) is een wens een cognitief/affectief gebeuren, dat bestaat uit het idee

dat men iets niet heeft dat men wel wil bezitten of uit het verlangen iets dat

ongewenst is kwijt te raken. Er valt onderscheid te maken tussen op de

voorgrond tredende wensen en op de achtergrond blijvende wensen. Van een

op de voorgrond tredende wens is sprake wanneer een groot deel van de tijd

een groot deel van de aandacht van de cliënt aan de wens wordt besteed, er

voldoende intensiteit is om hem ertoe te brengen hulp te vragen en in dat

kader ook actief te worden.
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Uitgaan van de wens als centraal thema is van groot belang voor de motiva-

tie. Motivatie is volgens Ripple (1964) ‘wat een persoon wenst en hoe sterk hij

het wenst’ en daarvan is een integraal onderdeel de neiging om in beweging

te komen (zij het dat dit niet altijd gebeurt op adequate wijze). In een reeks

onderzoeken kwam Ripple tot de conclusie dat motivatie, zoals door haar

gedefinieerd, de factor is die het nauwkeurigst het resultaat van de aanpak

voorspelt. Werken aan de motivatie, aanknopen bij de wens en de cliënt

helpen die wens beter te articuleren, haar aanwakkeren, zoals later bijvoor-

beeld gebeurt door middel van ‘de wondervraag’ in de zogenoemde oplos-

singsgerichte (solution-focused) benadering, is dus van cruciaal belang.

Vaak zijn cliënten ongemotiveerd om te zijn zoals verwijzers, maatschap-

pelijk werkers of anderen vinden dat zij zouden moeten zijn. Maatschap-

pelijk werkers zien – soms tot hun ontsteltenis – veel mensen die niet ge-

motiveerd zijn ‘hun leven te beteren’ in de zin die de werkers er aan geven.

Hoewel velen in die zin ‘ongemotiveerd’ zijn, zijn er maar weinig die geen

wensen hebben. Deze visie sluit aan bij die van de psychiater J.A. Jenner die

stelt: ‘Ongemotiveerde patiënten bestaan niet. De kunst van het hulpverle-

nen is om uit te zoeken waartoe zij zijn gemotiveerd’ (Spanjer, 1985). Met

andere woorden: zoek en onderzoek de wens! Op dit vlak de boot missen

betekent dat er geen ‘motivationele congruentie’ (Reid & Hanrahan, 1982) tot

stand kan komen, waardoor de basis voor een hulpverleningstraject-in-

partnerschap ontbreekt. Die motivationele congruentie kan tot stand komen

in de discussie, waarin cliënt en werker de dialoog aangaan over hun gel-

digheidsaanspraken (Van der Laan, 1999). Die dialoog start met het serieus

nemen van de wens van de cliënt, al betekent dat niet dat de werker zich

ermee identificeert.

Overtuigingen

Onder het begrip ‘overtuigingen’ verstaat Reid het geheel van opvattingen,

kennis, verwachtingen, hoop en meningen die iemand heeft, zowel in relatie

tot zichzelf als in relatie tot zijn omgeving. Deze definitie komt overeen met

het begrip ‘image’ (Miller, Galanter & Pibram, 1960) en met het begrip ‘aan-

vaarde wereld’ van Frank (1974).

Overtuigingen kunnen gebaseerd zijn op wat iemand als feiten ziet (op

feiten gebaseerde overtuigingen) of zij kunnen, zoals Bem (1970) opmerkt,

gebaseerd zijn op waardeoordelen (evaluerende overtuigingen). Op feiten

gebaseerde overtuigingen hebben het karakter van hypothesen over het zelf

of over de externe werkelijkheid; ze kunnen worden getoetst door het ver-

zamelen van gegevens. Evaluerende overtuigingen drukken een oordeel uit

over wat goed of slecht, gewenst of ongewenst is en kunnen daarom niet op

directe wijze worden geverifieerd. Wanneer de overtuiging over iemands

onbetrouwbaarheid gebaseerd is op bewezen feiten betreffende het gedrag

van de persoon in kwestie, behoort toetsing wel tot de mogelijkheden.

Overtuigingen komen vaak voort uit wensen, hetgeen wordt uitgedrukt in

het gezegde: ‘de wens is de vader van de gedachte’. Maar ‘de gedachte is ook

de vader van de wens’, of anders gezegd: overtuigingen hebben ook invloed
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op wensen. Een groot deel van de inspanningen om mensen te motiveren tot

verandering is gebaseerd op dit principe, dat ook een aspect is van de han-

delingstheorie (Reid, 1982:65).

Als iemand met een probleem kampt, wordt zijn handelen geleid door spe-

cifieke overtuigingen in relatie tot de oplossing van het probleem. Zijn

overtuiging kan bijvoorbeeld zijn dat hij zelf absoluut geen gewicht in de

schaal kan leggen, dat hij het beste zijn zuster kan inschakelen, het advies

van een expert kan opvolgen, verschillende mogelijkheden van aanpak uit-

proberen of de ogen maar beter kan sluiten voor het probleem. Ideeën over

de aanpak van het probleem worden gestuurd door overtuigingen over het

gewicht van het probleem, de eigen en omgevingsmogelijkheden en de in-

geschatte gevolgen van verschillende oplossingspogingen. Mensen zijn al-

tijd geneigd te zoeken naar oplossingen die andere ‘gevestigde belangen’ niet

in gevaar brengen.

Binnen deze context kunnen overtuigingen functioneel of disfunctioneel

zijn (met alle gradaties tussen deze polen) als richtlijn voor het handelen. Zij

zijn functioneel als zij leiden tot handelwijzen die het probleem verminde-

ren zonder nieuwe problemen te scheppen, en disfunctioneel als het tegen-

overgestelde het geval is.

Disfunctionele overtuigingen van cliënten kunnen worden veranderd door,

via taken, de juistheid, het verband oorzaak-gevolg, en de consistentie met

andere overtuigingen of met ervaren emoties nader onder de loep te nemen:

– De juistheid. Volgens Beck (1970:184 e.v.) vormen idiosyncratische waarne-

mingen vaak de weerspiegeling van een foutieve beoordeling, variërend

van een lichte vertekening tot een volledig onjuiste interpretatie. Hij on-

derscheidt verschillende mechanismen die tot vertekening kunnen leiden:

willekeurige conclusies (conclusies trekken zonder dat bewijzen voorhan-

den zijn), overgeneralisaties (op grond van één incident komen tot onge-

rechtvaardigde generalisaties) en overdrijving (de betekenis en het belang

van een bepaalde gebeurtenis overdrijven). Onjuiste overtuigingen kun-

nen probleemoplossende activiteiten op het verkeerde spoor zetten, maar

door taakplanning, ervaringen bij de taakuitvoering, en reflectie op taak-

uitvoering en taakresultaten kan een spoor in zicht komen dat tot betere

perspectieven leidt.

– Het verband oorzaak-gevolg. Als iemands daden hem voortdurend in moei-

lijkheden brengen is het goed mogelijk dat bij hem de overtuiging ont-

breekt die zijn daden met het gevolg ervan in verband brengt. Hij is

overtuigd dat externe factoren leiden tot de moeilijkheden (geheel of ge-

deeltelijk onjuiste attributie). Beck spreekt in dit verband van ‘cognitieve

deficiënties’, waarmee hij bedoelt dat mensen met zo’n deficiëntie aan een

ervaring geen of onjuiste informatie ontlenen dan wel de eraan ontleende

informatie negeren of deze niet weten te gebruiken. Zij gedragen zich

consequent op een manier waarvan zij pas bij (begeleide) reflectie achteraf

gaan beseffen dat zij zichzelf tegenwerken (Beck, 1970).
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– De consistentie. Wanneer iemand merkt dat er een discrepantie is in zijn

overtuigingen of tussen een overtuiging en een affect of emotie, ervaart hij

een gevoel van ‘cognitieve dissonantie’ (Festinger, 1957). Het is mogelijk

aanknopingspunten voor verandering te vinden door innerlijke tegen-

spraak in iemands overtuigingen of tussen overtuigingen en emoties, on-

der de aandacht van de betrokken persoon te brengen. Via die weg kan het

effect van een meer functionele overtuiging vergeleken worden met dat

van een minder functionele.

Wanneer een irreële overtuiging het probleem van de cliënt (mede) in stand

houdt, is het zaak hem – op zo min mogelijk bedreigende wijze – te helpen

nagaan of de overtuiging wel grond heeft (Reid, 1995:96 e.v). Wanneer men-

sen in staat gesteld worden zelf gericht te onderzoeken hoe rationeel en

coherent hun overtuigingen zijn, zijn de resultaten beter en duurzamer dan

wanneer de werker zaken uitlegt of ontzenuwt. Opnieuw: de cliënt krijgt

nieuwe kennis niet ‘overgebracht’ door de werker maar creëert die zelf via in

dialoog voorbereid handelen. Nagaan of de overtuiging gedragen wordt door

controleerbare gegevens, kan al voldoende zijn om tot verandering te leiden.

De werker kan attenderen op of vragen naar feiten in heden of verleden die

de overtuiging van de cliënt weerspreken. Dat is ook een strategie van de

oplossingsgerichte benadering, die de cliënt die overtuigd is van zijn onver-

mogen vraagt hoe het dan zat op momenten waarop hij wel degelijk zaken

de baas bleek te kunnen (De Shazer, 1991; Bannink, 2006; Parton, 2007). Het

basisprincipe is dat cliënten geholpen worden om nieuwe conclusies te

trekken uit hun eigen reflecties op ervaringen (soms bestaande ervaringen

maar vaker nieuwe ervaringen, die in het kader van taken zijn opgedaan),

aangezet door vragen en suggesties van de werker en van mensen uit de

omgeving. Het is niet de bedoeling om het overtuigingensysteem van de

cliënt diepgaand te veranderen, maar juist zoveel verandering te bewerk-

stelligen dat een barrière voor effectieve probleemaanpak wordt weggeno-

men. Voor het veranderen van overtuigingen zijn externe taken, taken dus

die de cliënt buiten het contact met de werker uitvoert maar die wel met de

werker zijn voorbereid, een krachtig werkend middel. Taxatietaken, waarbij

de cliënt op zich neemt systematisch te observeren wanneer een bepaalde

(probleem)situatie zich voordoet, hoe vaak, in welke omstandigheden enzo-

voort, kunnen gegevens opleveren die een bepaalde overtuiging van de cliënt

nuanceren of weerspreken. Begint Kees altijd, zoals moeder gelooft, de ru-

zies met zijn broers en zusjes? Eenvoudig turven van ruzies en hun ontstaan

kan hier voldoende zijn om het beeld aan te scherpen of te wijzigen. Diag-

nose en interventie zijn ook hier weer een kip-of-eikwestie. Taken kunnen op

tal van manieren worden gebruikt om overtuigingen aan de praktijk te

toetsen (Beck, 1976).

Overtuigingen spelen niet alleen een rol bij het in stand houden van pro-

blemen, maar blijken vaak ook te fungeren als hindernissen bij de taakuit-

voering. Voorbeelden daarvan zijn overtuigingen met betrekking tot:

– reacties uit de omgeving: ‘mensen die vriendelijk zijn moeten wat van me’;
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– het zelfbeeld: ‘ik ben nu eenmaal iemand die niet makkelijk contacten

legt’;

– doeltreffendheidsverwachting of geloof in eigen kunnen: ‘ik heb twee

linkerhanden’; ‘de dingen overkomen mij gewoon’;

– attributies: ‘mijn vrouw maakt mij zo agressief’;

– wortels in het verleden: ‘ik heb van mijn vader geleerd dat je alleen wat

gedaan krijgt als je met de vuist op tafel slaat’;

– automatische gedachten ofwel halfbewuste overtuigingen die onmiddel-

lijk het gedrag beı̈nvloeden: ‘daar begin ik niet aan, iedereen zal me uit-

lachen’;

– onjuiste informatieverwerking via overhaaste conclusies, fixatie op een

detail, overgeneralisaties, opblazen of bagatelliseren, alles op zichzelf be-

trekken, zwart-wit- en alles-of-nietsdenken: ‘als ik een fout maak, deug ik

niet’.

Overtuigingen zijn vaak in dubbele zin zelfversterkend, omdat ze leiden tot

selectieve perceptie en omdat opgedane ervaringen ook nog eens vanuit die

overtuiging geı̈nterpreteerd worden. Om die reden is uitwisseling over de

waarneming van werker en cliënt tijdens de taakbespreking (waarover meer

in het volgende hoofdstuk) zo wezenlijk. Tegen het licht houden van attri-

buties is bijzonder belangrijk omdat de overtuiging van een cliënt over wie

of wat verantwoordelijk is voor bepaalde gebeurtenissen dikwijls probleem-

oplossing in de weg staat. Terwijl werkers veelal denken in interactionele en

‘schuldvrije’ termen, zijn cliënten geneigd om de oorzaak aan anderen toe te

schrijven, aan pech, aan krachten buiten zichzelf, of (soms buiten alle pro-

porties) aan hun eigen tekortkomingen. Heel vaak is een krachtige overtui-

ging van cliënten dat ze domweg geen greep hebben op eigen leven, en als ze

handelen op basis van die overtuiging wordt dat ook keer op keer bevestigd.

Het principe van client-selfdirection staat daar haaks op en is voor velen wel-

licht een minder vanzelfsprekend uitgangspunt dan het lijkt. Bij het ont-

werpen en uitvoeren van taken kan de cliënt gradueel leren kiezen, en via het

nemen van kleine stappen (met een bijna-resultaatgarantie) gaten schieten in

de overtuiging dat zijn handelen geen enkel gewicht in de schaal kan leggen

en hem alleen maar verder van huis brengt. Uit onderzoek blijkt dat waar de

cliënt zelf kiest en participeert, betere resultaten worden bereikt (Abramson,

1988:1990). Ook is aangetoond dat zelfbepaling ertoe leidt dat nieuw aange-

leerd gedrag niet verdwijnt na afloop van het hulpverleningstraject. Zelf-

bepaling en zelf ‘doen’ helpt cliënten bij het integreren van nieuwe gedra-

gingen in het eigen handelingsrepertoire. Wel kan het benadrukken van

zelfverantwoordelijkheid ook risico’s met zich meebrengen: als het verkeerd

afloopt kan het wankele zelfvertrouwen van de cliënt een klap krijgen. Maar

dit kan tegengegaan worden door zowel stapsgewijze progressie (niet van de

vloer op zolder stappen) als door het anticiperen op eventueel negatieve

resultaten en bedenken van mogelijkheden om ermee om te gaan. Het

laatstgenoemde heet bij Janis en Mann (1977) ‘emotional inoculation’ (in-

oculation = vaccinatie, inenting) en is door Reid geı̈ntegreerd in zijn TIP-

instrument, dat systematische taakplanning beoogt.
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Emoties

Alle psychosociale problemen hebben emotionele aspecten, waarbij de emo-

tie kan worden gezien als een gevolg van het probleem of als het probleem

zelf. Gevoelens zijn te beschouwen als het resultaat van de interactie tussen

overtuigingen en wensen. Angstgevoelens kunnen het gevolg zijn als iets

wat men graag wil niet te verwezenlijken lijkt, of als men verwacht dat iets

dat men per se niet wil toch staat te gebeuren. Verlies of dreigend verlies kan

gepaard gaan met gevoelens van wanhoop, wie zich onrechtvaardig behan-

deld acht kan woedend worden en wie een wens vervuld ziet ervaart veelal

gevoelens van vreugde of opwinding. Gevoelens kunnen zo op de voorgrond

staan dat het dagelijkse leven van cliënten erdoor wordt beheerst. De beı̈n-

vloeding van emoties door cognities is door verschillende theoretici aange-

toond (Ellis, 1962; Murray & Jacobson, 1971; Raimy, 1975; Beck, 1976), evenals

het gegeven dat emoties invloed hebben op actiebereidheid (Frijda, 1988).

Emoties kunnen op verschillende manieren worden beı̈nvloed, variërend

van medicijngebruik tot menselijke interactie, waarin bijvoorbeeld infor-

matieverstrekking of cognitieve herstructurering een rol speelt. Reid stelt

dat emoties effectief beı̈nvloed kunnen worden via het overtuigingensysteem

van de cliënt. De werker kan de cliënt helpen om zich minder angstig, ge-

deprimeerd of boos te voelen door invloed uit te oefenen op zijn overtui-

gingen met betrekking tot bijvoorbeeld bedreiging of verlies.

Een belangrijk gegeven in dit verband is dat uit verschillende onderzoeken

(Frank, 1974, Frank & Frank, 1991) blijkt dat emotionele nood al wordt

verminderd, wanneer bij de cliënt eenvoudig de verwachting (= overtuiging

die spoort met de wens) wordt gewekt dat de hulp die hij krijgt resultaat zal

hebben. Dit geldt in het bijzonder als dat gebeurt in een met positieve

emoties geladen vertrouwensrelatie met iemand die zich betrokken toont en

wil helpen. Hier is sprake van een van de ‘common factors’ die in principe

voor alle hulpverleningsmethoden gelden (De Vries, 2007:62 e.v.).

Gevoelens kunnen fungeren als een hindernis bij de taakuitvoering (Reid,

1995:95). Cliënten blijken soms niet in staat te zijn om overeengekomen

taken uit te voeren, omdat zij faalangstig zijn of bang voor verlies. In de

taakgerichte benadering wordt er – in aansluiting op de cognitieve theorie

over emoties (Barlow, 1988) – van uitgegaan dat zulke reacties onder invloed

staan van overtuigingen. Op grond daarvan wordt aangenomen dat gevoe-

lens het beste kunnen worden veranderd als men zicht krijgt op de overtui-

gingen die er aan ten grondslag liggen en deze probeert te veranderen.

Onder meer de Rationeel-Emotieve Therapie of Training (RET) van Ellis

(1962) is compatibel met taakgerichte hulpverlening.

Een aparte categorie emoties wordt gevormd door onbeheerste woede en

agressie. Onbeheerste woede speelt een belangrijke rol bij tal van problemen

in het maatschappelijk werk, bijvoorbeeld bij partner- en kindermishande-

ling of huiselijk geweld in meer algemene zin. De taakgerichte aanpak van

problemen met woede en agressie steunt op methoden als stress inoculation

(Novaco, 1975, 1979; Meichenbaum, 1985) training in sociale vaardigheden en
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training in problem-solving (Bornestein, Bellack & Hersen, 1980; Small &

Schinke, 1983). Bij het ontwerpen van taken om woede te leren beheersen is

het van belang om recente uitbarstingen van woede te onderzoeken. Via dit

onderzoek kunnen werker en cliënt achterhalen hoe zo’n uitbarsting tot

stand komt. Welke omstandigheden of welk gedrag roepen haar op? Waar-

aan merkt de cliënt dat het uit de hand gaat lopen? In dit proces kunnen

disfunctionele overtuigingen en dito attributies aan het licht komen. De

trigger van een woede-uitbarsting kan zijn dat de cliënt de ander verdenkt

van kwade trouw, terwijl ook een gunstiger uitleg van diens gedrag mogelijk

is.

Kern van de taakplanning is het vinden van alternatieven om met provo-

caties of als provocatief beschouwde situaties om te gaan. Onbeheerste

woede of agressie maakt dikwijls deel uit van een interactieketen die veel

weg heeft van een vicieuze cirkel. ‘Slimme zetten’ aan het begin van de

cirkelgang zijn de aangewezen manier om het uit de hand lopen voor te zijn.

Stern en Fodor (1989) ontdekten dat een taakgerichte oriëntatie op provoca-

tieve situaties mogelijkheden biedt voor een effectiever aanpak. De cliënt

wordt gestimuleerd om de situatie te zien als een probleem dat opgelost

moet worden, in plaats van als een bedreiging die een (tegen)aanval nodig

maakt. Daarbij is het belangrijk dat de cliënt beschikt over een repertoire aan

de-escalerende reactiewijzen zoals negeren, verbaal reageren in plaats van

meteen op de vuist gaan, hulp zoeken. Zo’n repertoire kan in samenspraak

met de cliënt passend gemaakt worden voor het type provocatieve situaties

waarmee deze te maken krijgt.

Handelwijzen

Handelen is een centraal begrip in theorie en praktijk van het taakgerichte

model (Reid, 1982:77 e.v.). Wezenlijke hulpverlening, breder opgevat dan

probleemoplossing, beoogt het handelingsvermogen of het handelingsre-

pertoire van mensen te vergroten. Dat kan zowel door aan te knopen bij hun

handelwijzen (doen en laten) als bij hun denken (inzichten en overtuigin-

gen). Al in hoofdstuk 1 en eerder in dit tiende hoofdstuk is gewezen op de

verbondenheid van de handelingstheorie (Dewey, 1938, 1999; Vygotsky, 1977;

Van den Dool & Verbeij, 1981; Schilder, 1989) en taakgerichte hulpverlening.

White (1973) maakt onderscheid tussen handelwijzen en gedragingen. ‘Wil

er sprake zijn van een handeling dan moet er ook een handelend persoon

zijn met een bepaald doel voor ogen. Gedrag beperkt zich tot wat er gebeurt

en misschien tot wat er aan voorafging en wat er op volgt. Handelen doet

méér: het heeft ook betrekking op de processen die zich afspelen in de

persoon die handelt’. Om het handelen van een persoon te begrijpen, moet

een waarnemer zich dus een oordeel vormen over de bedoelingen van die

persoon.

Het concept handelen past beter dan het concept gedrag in het taakge-

richte model, onder meer omdat het zich richt op de intenties die het doen en

laten van de cliënt richten. Behalve wensen en overtuigingen geven ook

intenties richting aan het handelen. Reid vergelijkt intenties met plannen.

BSL - ACA_BK_1KZM - 1812_9789031352906 273

10 Meer theorie voor de taakgerichte praktijk 265



Een persoon die tot handelen overgaat, wordt geleid door bepaalde overtui-

gingen en plannen om zijn verlangens of wensen te verwezenlijken. Resul-

taten van zijn handelen verschaffen hem feedback, waardoor zijn overtui-

gingen weer worden beı̈nvloed, die vervolgens weer invloed hebben op vol-

gende handelingen of handelwijzen – en zo verder. Dit is het proces van

leren door ervaring.

Gebruikmaken van feedback die wordt verkregen door handelen is in veel

hulpverleningsmethoden een belangrijk middel om verandering teweeg te

brengen. Als cliënten nieuw handelen uitproberen kunnen ze ideeën toetsen

die hen wellicht kunnen helpen, ze kunnen nieuwe ideeën opdoen voor

effectieve reacties, en/of overtuigingen ontkrachten die probleemoplossing

in de weg staan. Door eigen handelen verworven informatie heeft over het

algemeen een grote invloed op de overtuigingen van de betrokken persoon

en kan daarom tot groter verandering in het handelingsrepertoire leiden dan

op andere wijze verkregen informatie. De ervaring, zegt men, is de beste

leermeester. Maar of er daadwerkelijk veranderingen zullen optreden en zo

ja welke, hangt af van de werking van de feedbackprocessen – meer specifiek

gezegd: van de manier waarop mensen de gevolgen van hun handelen be-

oordelen. Als het gaat om diepgewortelde overtuigingen, bestaat de kans dat

de gevolgen van het handelen worden genegeerd of vertekend. Wanneer een

man ervan overtuigd is dat elke vrouw zijn toenaderingspogingen zal af-

wijzen omdat hij lelijk is, zal hij waarschijnlijk elke reactie die niet afwij-

zend is afdoen met ‘zij wilde mij niet kwetsen’. Het is niet zozeer de ervaring

die belangrijk is maar de uitleg die men eraan geeft.

Leren doet een mens niet van ervaring-sec, maar van reflectie op die erva-

ring. Vandaar dat de kwaliteit van die reflectie ertoe doet; vandaar ook dat de

nabespreking van handelwijzen in de taakuitvoering zo’n belangrijk onder-

deel van taakgerichte hulpverlening is. Reid vindt de formulering dat niet de

ervaring telt maar de uitleg die eraan gegeven wordt een verbetering van de

operante-leertheorie, die zegt dat gedrag wordt beheerst door zijn gevolgen.

Ervaring leidt niet tot leren maar reflectie op die ervaring.

Handelen, waarvan per definitie sprake is bij het uitvoeren van een taak, zal

plaatsvinden als de handelende persoon de overtuiging heeft dat hij daar-

door iets zal verkrijgen of bereiken dat hij wenst. Een problematische han-

delwijze is vaak het eindresultaat van een reeks op elkaar aansluitende en/of

uit elkaar voortvloeiende handelingen, die in de beginfase van die reeks nog

het makkelijkst om te buigen is. Taken kunnen dus het beste concentreren

op het ontdekken en benutten van ‘vroege’ momenten voor alternatief han-

delen.

Wanneer cliënten de vaardigheden missen die nodig zijn om bepaalde

handelingen uit te voeren, kunnen ze die in het kader van het taakgerichte

model oefenen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vaardigheden op het gebied

van assertiviteit, onderhandelen over conflicten, uiten van empathie, pro-

bleemoplossende vaardigheden. Het aanleren van nieuwe handelwijzen

wordt vergemakkelijkt als men te werk gaat door middel van een reeks

kleine, progressieve stappen. Voor vrijwel elke cliënt is het aanleren van
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probleemoplossende handelingsvaardigheden relevant. Dewey (1938) ziet

mensen als actieve wezens, die erop gericht zijn om een dynamische balans

met hun omgeving in stand te houden of te herstellen. Wanneer hen dat niet

op eigen houtje lukt vanwege ineffectieve gedragingen of handelwijzen, kan

alternatief handelen het beste onder adequate (niet te veel en niet te weinig)

begeleiding geleerd worden in een concrete situatie die van belang is voor de

betreffende persoon.

Voorwaarden en begrenzingen

Door middel van de probleemtypologie (zie hoofdstuk 9) geeft het taakge-

richte model een globale omschrijving van de problemen waarop het zich

richt. Daarbij worden drie voorwaarden gesteld: het probleem waaraan ge-

werkt wordt (het ‘target problem’) moet beperkt van omvang en zijn en

specifiek van aard, het moet erkend worden door de cliënt die er ook met-

terdaad iets aan wil doen en er ook iets aan moet kunnen doen. De voorwaarde

dat problemen beperkt van omvang en specifiek van aard moeten zijn, is

geformuleerd tegen de achtergrond van de in een vorig hoofdstuk beschre-

ven effectiviteitscrisis van het casework. De effectiviteit kwam zwaar in het

gedrang, onder meer omdat de doelstellingen te vaag en te uitgebreid waren.

In het onderzoeksproject Brief and Extended Casework bleek de positieve

uitkomst voor de short-term service mede te danken aan het werken binnen

een tijdlimiet met specifieke, begrensde problemen en dito doeleinden. Deze

lijn is doorgetrokken naar het taakgerichte model.

Wanneer het ‘target problem’ goed gekozen is, hebben geboekte resultaten

vaak een gunstige invloed op ermee verwante problemen en bovendien heeft

de cliënt een probleemoplossende ervaring opgedaan. Niets hoeft hem in dat

geval te beletten voor nog resterende problemen zelf zo’n lijn uit te zetten of

opnieuw voor een taakgericht traject te kiezen.

De voorwaarde dat problemen door cliënten erkend dienen te worden en

dat ze bereid moeten zijn eraan te werken is een operationalisering van het

‘client-selfdirection’ principe, waarmee tevens tegenwicht geboden wordt

aan de neiging van werkers om op grond van opleiding en ervaring beter te

weten wat er aan de hand is dan cliënten zelf. Uiteraard betekent dit niet dat

de werker kritiekloos alles accepteert wat de cliënt naar voren brengt. Hij

gaat uit van de probleemomschrijving van de cliënt, maar stelt er tevens

vragen bij. Het is altijd nodig de opvattingen van de cliënt over zijn pro-

bleem te exploreren met het oog op wensen, overtuigingen, emoties en

handelwijzen en daarbij onderscheid te maken tussen feiten, belevingen en

normen. Alleen al door het nauwgezet focussen op het probleem in zijn

context kunnen zich in de exploratiefase al verschuivingen voordoen in de

probleemomschrijving. De probleemomschrijving kan verder verschuiven

als werker en cliënt in discussie gaan over hun respectievelijke geldigheids-

aanspraken (Van der Laan, 1991).

De visie van de werker op het probleem weerspiegelt het social workprin-

cipe dat psychosociale problemen (in wisselende verhoudingen) hun ont-
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staan vinden in de persoon van de cliënt, in diens sociale omgeving en in de

interactie tussen beide. Omdat ieder mens anders is en de wisselwerking met

de sociale omgeving voor iedereen tot andere ervaringen leidt, dient elke

social workbenadering maatwerk te zijn. Het is dus zaak om in iedere in-

dividuele situatie helder te krijgen waaruit de specifieke probleemconstel-

latie bestaat. Daarbij dient voorkomen te worden dat probleemtheorieën van

de werker verhinderen dat de cliënt met zijn eigen verhaal kan komen, want

dat laatste is van cruciaal belang. Wat de werker ook doet met zijn theore-

tische inzichten, de cliënt moet in staat blijven te zeggen: ‘Ja, precies, dat is

mijn probleem’ (Reid, 1982:38).

Dat cliënten ook iets aan hun problemen moeten kunnen doen, lijkt een voor

de hand liggende voorwaarde voor een model dat de nadruk legt op het

handelen van de cliënt. Toch nuanceert Fortune (1995:257 e.v.) deze voor-

waarde wanneer het gaat om het werken met mensen die zich niet of nau-

welijks in hun omgeving staande kunnen houden. Zij onderscheidt aan de

hand van het fasenmodel van Hashimi (1981) vier duidelijk omschreven fasen

in het vermogen zich te handhaven, variërend van zeer geringe mogelijk-

heden (crisissituatie) tot goede mogelijkheden. De inbreng van de werker

dient aan te sluiten op de fase waarin de cliënt zich bevindt. In de eerste fase

neemt de werker in hoge mate de verantwoordelijkheid op zich, zorgt voor

voorzieningen, neemt zelf stappen en legt deze aan cliënt uit, stimuleert de

cliënt om suggesties te doen, betrekt waar mogelijk mensen uit de omgeving

erbij. In de tweede fase liggen de verhoudingen al iets anders, de werker doet

nog veel, maar schakelt de cliënt zoveel mogelijk in. In de derde fase is er

sprake van gezamenlijke verantwoordelijkheid en in de vierde fase doet de

cliënt vrijwel alles zelf met waar nodig stimulans en steun van de werker.

De voorwaarde dat de cliënt iets aan zijn probleem moet kunnen doen,

kent dus gradaties. Tijdens het proces helpt de werker de cliënt om er in

toenemende mate aan te kunnen voldoen.

Reid acht het mogelijk (1982:18) dat het taakgerichte model zekere begren-

zingen kent voor mensen die bezig willen zijn met existentiële vragen,

vragen in verband met identiteit, zingevingsvragen en dergelijke. Weliswaar

biedt het de mogelijkheid om via de zogenoemde mentale taken bezig te zijn

met zelf- en zijnsonderzoek, maar denkbaar is dat cliënten de structuur van

het model daarvoor te beperkend vinden. Deze uitspraken van Reid zijn

nadien vele malen weersproken door maatschappelijk werkers, die stellen

met het taakgerichte model juist goed uit de voeten te kunnen in verband

met het soort vragen dat Reid noemt, bijvoorbeeld bij het werken met een

jongvolwassene die twijfelt over zijn seksuele geaardheid en daarvoor niet

durft uit te komen of bij het werken met partners die voor de opgave staan

kinderloosheid te accepteren (mondelinge mededelingen van maatschappe-

lijk werkers aan de auteur, maar zie ook casuı̈stiek bij bijvoorbeeld Marsh &

Doel, 2006).

Evengoed zijn er cliënten die bezwaar hebben tegen de gestructureerde

aanpak, of die er slecht mee om kunnen gaan. Mensen bij wie het ene pro-
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bleem over het andere buitelt en die nauwelijks in staat zijn hun aandacht op

één probleem te richten, kunnen mogelijk met de gestructureerde aanpak

weinig uitrichten. Loslaten van de kenmerkende structuur is in geen van

beide gevallen een optie, maar de structuur kan – afhankelijk van de be-

hoeften en wensen van de cliënt – meer of minder soepel gehanteerd worden.

De relatie tussen cliënt en werker

In de eerste publicaties over het taakgerichte model (1977) zijn Reid en Ep-

stein zeer voorzichtig als het aankomt op het gebruik van de term ‘relatie’. In

de geschiedenis van het social work heeft dit begrip een grote verscheiden-

heid aan vage en dubbelzinnige betekenissen gekend: het kan zowel het hele

gebeuren tussen cliënt en werker als bepaalde aspecten ervan (vooral attitu-

des en emoties) aanduiden. Omdat veelal onhelder blijft welke aspecten

worden bedoeld, kiezen ze ervoor om specifieke kenmerken van de commu-

nicatie tussen werker en cliënt te benoemen en uit te werken. Dat doen ze

met de hier al eerder besproken begrippen ‘responsieve’ en ‘systematische

communicatie’.

In een latere publicatie toont Reid (1982) al minder schroom om het begrip

‘relatie’ te gebruiken. De kernvoorwaarden voor een optimale hulpverle-

ningsrelatie – empathie, warmte en echtheid – die door Truax en Carkhuff

(1967) zijn beschreven, dienen ook in de taakgerichte benadering een plaats

te krijgen. Die belangrijke plaats delen zij met de duidelijke structuur van

het model waarvan de effectiviteit (ook) door onderzoek is aangetoond. Dat

combinatie van de kernvoorwaarden voor een helpende relatie en een ge-

structureerde benadering kan leiden tot een werkbaar model blijkt uit on-

derzoeken van Sloane c.s. (1975) en van Fischer (1978). Empathie en een

zekere mate van directiviteit, die in de structuur van het model zit, sluiten

elkaar niet uit (Snellen, 2007:223).

Hiermee wordt aangesloten bij Perlman (1959), die stelt dat een goede

hulpverleningsrelatie vooral gekenmerkt wordt door steun en verwachting.

Steun wordt geboden door het realiseren van de hierboven genoemde kern-

voorwaarden. Verwachting wordt in het taakgerichte model heel concreet

ingebouwd via gezamenlijk overeengekomen doelen en taken die naar deze

doelen toeleiden. Op deze wijze worden cliënten aanvaard en benaderd als

personen die in staat zijn verantwoorde handelwijzen te kiezen.

De geplande korte duur van het taakgerichte model is niet verenigbaar

met een werkwijze waarbij men ervan uitgaat dat veel tijd besteed moet

worden aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie alvorens het ‘eigen-

lijke’ werk kan beginnen. Uitgangspunt is dat mensen behoefte hebben aan

hulp die snel en gericht wordt geboden en die niet meer tijd vergt dan strikt

nodig is. Het vertrouwen van de cliënt in de werker krijgt vorm tijdens het

‘eigenlijke’ werk en wordt gestimuleerd door goede contactuele vaardighe-

den en deskundig optreden in alle openheid.
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Reid karakteriseert het contact tussen cliënt en werker als een transparante

samenwerkingsrelatie: ‘de relatie met de cliënt wordt gekarakteriseerd door

activerende en vooral op samenwerking gerichte inspanningen; de werker

deelt met de cliënt de informatie die in de beginfase is verkregen en vermijdt

verborgen doelen en agenda’s; bij de ontwikkeling van een plan van aanpak

wordt volop gebruikgemaakt van wat de cliënt zelf aandraagt; dit gebeurt

niet alleen om de effectiviteit van de interventies te verhogen, maar ook om

het probleemoplossend vermogen van de cliënt te verhogen’ (1994:24).

Marsh en Fisher (1992) noemen partnerschap het prominente kernmerk

van de taakgerichte hulpverleningsrelatie. In hun onderzoeksrapport geti-

teld ‘Good Intentions, Developing partnership in social services’, conclude-

ren zij dat interventies die zich baseren op de visie van cliënten en op het

partnerschap van de taakgerichte praktijk een grotere kans bieden op goede

beslissingen en betere dienstverlening.

Kijkend in de spiegel van het verleden valt te constateren dat het begrip

‘client-selfdirection’ zich ontwikkelt via Richmond, Hamilton, Biestek,

Studt, naar Reid c.s. en Marsh en Fisher, waarbij client-selfdirection een

verbintenis aangaat met partnership als relatievorm. De structuur van het

taakgerichte model en het taakconcept fungeren daarbij als concrete uitvoe-

ringsinstrumenten. Zoals juist binnen de regels van een spel creativiteit kan

opbloeien, kan zich binnen de structuren van de taakgerichte samenwer-

kingsrelatie creatief en ‘vrij samenspel’ ontwikkelen tussen werker en cliënt.

Vanouds belangrijke bronnen

Zoals gezegd steunt het taakgerichte model op een variatie aan theorieën,

grote (met een grote T) en kleine (met een dito t); ‘vast’ (want bepalend voor

het kader) en ‘wisselend’ (want bruikbaar in een specifieke cliëntsituatie).

Door buitenstaanders wordt TGH, zoals Jagt en Jagt het taakgerichte model

kortheidshalve aanduiden, soms gekoppeld aan de leertheorie, maar hoewel

de leertheorie een niet onbelangrijke theoretische bron vormt, zijn er ook

andere. Tot de vanouds belangrijke bronnen horen in elk geval drie grote

theorieën: de systeemtheorie, de roltheorie en de leertheorie. Alvorens in te

gaan op andere theoretische bronnen krijgen deze ‘grote drie’ hier een wat

uitvoeriger toelichting.

De systeemtheorie

Het social work beschouwt cliënten niet als geı̈soleerde personen maar als

‘personen in wisselwerking met hun omgeving’ (person-in-environment).

Zowel in Het taakgerichte systeem (Reid, 1982) als in Generalist Practice (Tolson

c.s., 1994) wordt dit perspectief verbonden met de systeemtheorie. Mensen

zijn niet alleen lijfelijk opgebouwd uit verschillende systemen (van skelet,

bloedsomloop, zenuwstelsel et cetera), ook functioneren zij als onderdeel

van sociale systemen (gezin, familie, buurt, organisaties, verenigingen).

Problemen die mensen ervaren zijn veelal een product van gecompliceerde
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sociale interacties met vertegenwoordigers van de diverse systemen waarvan

zij deel uitmaken. Zowel bij het ontstaan als bij het verlichten of oplossen

van die problemen spelen interacties met de omringende systemen een be-

langrijke rol.

Tolson c.s. (1994) laten de verwantschap van TGH met de systeemtheorie

zien aan de hand van een kringenschema (zie volgende pag.), dat sterk lijkt

op het al besproken cirkeldiagram van Richmond. Hieraan valt te demon-

streren hoe het target problem (het door cliënt en werker in gezamenlijk

overleg geselecteerde probleem) op diverse niveaus in stand kan worden ge-

houden en tevens op diverse niveaus kan worden aangepakt, eventueel op

meerdere niveaus tegelijk (multi-level). Als een kind op school niet meekan,

kan dat samenhangen met onvoldoende vaardigheden van het kind, een

gebroken gezin, een incompetente onderwijzer, een school die niet over

goede onderwijsmiddelen beschikt, het wonen in een buurt waar op school-

prestaties wordt neergekeken of onderwijsbezuinigingen die nauwelijks nog

individuele begeleiding mogelijk maken. Dat betekent ook dat interventies

kunnen plaatsvinden c.q. taken kunnen worden ontwikkeld die gericht zijn

op verschillende niveaus. Om die reden wordt bij het exploreren in de be-

ginfase van een hulpverleningscontact het probleem als het ware geplaatst in

het centrum van een aantal kringen, die er omheen passen als de spreek-

woordelijke schillen van een ui.

In het centrum staat het target problem; in de kringen eromheen zijn diverse

systemen (individu, gezin, familie en vrienden, instanties, buurt en maat-

schappij) gesitueerd. De exploratie richt zich op:

– de invloed van de kringen op het probleem: inschatting van wat elk van de

kringen bijdraagt aan het target problem, bijvoorbeeld verwaarlozing van

een kind.

– de invloed van het probleem op de kringen: hoe beı̈nvloedt het probleem –

verwaarlozing van het kind – de verschillende systemen?

– de mogelijke impact van elk systeem op de probleemoplossing: welk sys-

teem zal waarschijnlijk de meeste invloed hebben op het probleem en het

meest kunnen en/of willen bijdragen?

Tolson c.s. (1994:8 e.v.) onderscheiden vier typen systemen in relatie tot het

probleem:

– Het systeem dat het probleem identificeert en aanmeldt. Dat kan bijvoor-

beeld de school zijn, die leerproblemen opmerkt bij een kind. De vraag

welk systeem het probleem identificeert is van belang, omdat het identi-

ficeren of aankaarten van een probleem soms een indicatie is van motivatie

om mee te werken aan de oplossing ervan.

– Het systeem waarin het probleem is gelokaliseerd. Bedoeld is hier niet: het

systeem waarin de oorzaak van het probleem is gelokaliseerd, want daarop

zijn heel verschillende visies mogelijk, maar in welk systeem verandering

noodzakelijk is om de leerbarrières bij het kind uit de weg te ruimen.

– Het systeem waarin veranderingen nodig zijn, wil er probleemverlichting

op kunnen treden. Dat kan het kind zelf zijn, maar ook bijvoorbeeld het
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gezin, de school of de peergroup. Hier gaat het om factoren die het probleem

veroorzaken of in stand houden.

– Het systeem dat het beste in staat is de noodzakelijke veranderingen door

te voeren: het gezin, de school, misschien een voorziening in de buurt.

De roltheorie

Rollen zijn specifieke posities die mensen in de samenleving innemen

(Corey, 1984). Zo kent elke samenleving (tijdgebonden) rolomschrijvingen

van ouder, kind, huwelijkspartner, man, vrouw, en ook van beroepsrollen als

verpleegkundige, leraar. Rollen omschrijven het gedrag dat van iemand in

een bepaalde positie wordt verwacht.

In die zin sluit de roltheorie goed aan bij de systeemtheorie. De rol is als

het ware een fragment uit de sociale systemen waarvan iemand deel uit-

maakt en is in dit opzicht ook een operationalisering van het concept ‘de

cliënt in wisselwerking met zijn omgeving’. Omdat problemen bij de rol-

vervulling onderdeel uitmaken van de probleemtypologie van het taakge-

richte model en omdat het rolconcept een verbinding tot stand brengt tussen

persoon en omgeving, kan de taakgerichte werker zich bij taakontwikkeling

laten inspireren door de roltheorie (Tolson, 1994).

Problemen die met rolgedrag samenhangen zijn onder meer onvoldoende

modellen of onvoldoende training voor een bepaalde rol (dit kan bijvoor-

beeld gelden voor de rol van ouder), rolstarheid of -rigiditeit, en rolconflicten

target problem

individu

gezin/echtpaar

familie/vrienden

instanties

buurt

maatschappij

Het kringenschema van Tolson, dat sterke overeenkomsten vertoont met het cirkeldiagram van

Richmond.
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of rolverwarring die vaak samenhangen met tegenstrijdige verwachtingen

jegens diverse rollen die iemand moet combineren.

In Behavioral Science for Social Workers geven Thomas c.s. (1967b:17-50) in een

hoofdstuk met de titel ‘Concepts of Role Theory’ een overzicht van begrip-

pen uit de roltheorie, die aansluiten bij de social workpraktijk. Zij beschrij-

ven de begrippen: positie, rol, rolverwachting, rolvervulling, rolconcept,

rolconflict (intra- en interpositioneel) en rolmodel. Vervolgens gaan ze in op

oplossingsstrategieën, die op hun beurt kunnen inspireren tot taakontwer-

pen.

De leertheorie

In het vorige hoofdstuk is beschreven hoeveel invloed de op leertheorieën

gebaseerde sociobehavioristische school van Edwin Thomas had op de doc-

toraalstudenten van de Columbia Universiteit, waaronder William Reid, die

grote belangstelling hadden voor social workmethoden die zich leenden voor

onderzoek. Bij het construeren van het taakgerichte model hebben Reid en

Epstein de mogelijkheden van de sociobehavioristische benadering benut.

Een voordeel was daarbij dat ze gebruik konden maken van een grote ver-

scheidenheid aan getoetste en doelmatige methoden om cliënten te helpen

hun taken uit te voeren, bijvoorbeeld het belonen of bekrachtigen van nieuw

gewenst gedrag. Tegelijkertijd waren er redenen om kritisch te kijken naar

het integreren van op de leertheorie gebaseerde gedragstherapeutische me-

thoden in het taakgerichte model. Dat waren in de eerste plaats de ervarin-

gen die in het verleden werd opgedaan met een te exclusieve integratie van

psychoanalytische methoden in het social casework. In de tweede plaats

heeft de gedragstherapie de doelstelling om specifieke soorten problema-

tisch gedrag te veranderen, terwijl maatschappelijk werkers te maken krij-

gen met problemen waarbij zowel de persoon als invloeden en verbindingen

met de omgeving een rol spelen. De leertheorie kan taakgericht werken

inspireren en diverse gedragstherapeutische technieken zijn toepasbaar

binnen het taakgerichte model, maar dit uitdrukkelijk in combinatie met

theorieën en technieken uit andere bron.

In een discussie met Gambrill over de plaats van gedragstherapie in TGH

zegt Reid dat het taakgerichte model gebruik maakt van cognitieve en an-

dere problem-solvingbenaderingen, maar zich daarnaast baseert op een va-

riatie aan andere theoretische benaderingen. Hij noemt onder meer een

theoretisch framework voor het lokaliseren van hindernissen in externe

systemen, structurele en andere theorieën over gezinsfunctioneren, theorie

over stress door omgevingsfactoren (Reid, 1995).

Taakgerichte hulpverlening als eclectisch-integratief model

Inderdaad is de theoretische bagage van het taakgerichte model aanmerke-

lijk breder dan uit de vorige paragraaf blijkt. Jagt en Jagt (1990) drukken dat

uit, wanneer zij zeggen dat TGH theoretisch niet eenkennig is. Daar komt
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bij dat de theorieontwikkeling niet stilstaat; net zoals cliënten leren van

ervaringen, leren ook werkers – in samenwerking met cliënten en onder-

zoekers – van ervaringen.

Een variatie aan ondersteunende theorieën

Systeem-, rol- en leertheorie zijn belangrijke theoretische bronnen voor de

taakgerichte hulpverlening, maar er is veel meer. Al eerder kwam aan de orde

dat de grondslagen van het taakconcept goed passen bij de handelingsge-

richte theorie, die als uitgangspunt heeft dat mensen zowel hun maat-

schappelijke context bepalen als erdoor bepaald worden. Lang niet altijd

starten ze daarbij vanuit cognities en inzichten: het startpunt kan ook liggen

bij het ‘doen’. Van der Laan (2003:7) haalt de Russische psycholoog Vygotsky

aan, die uitgaat van pendelverkeer tussen handwerk en denkwerk. ‘Denk aan

de manier waarop kinderen puzzelstukjes ter hand nemen (motorische ac-

tiviteit) en met passen en meten de juiste (cognitieve) keuze maken om de

legpuzzel tot een goed einde te brengen. Denken is ingebed in het handelen

en kennis kan niet worden losgekoppeld van het handelen en de voorwaar-

den voor handelen. Denken is vaak een functie van doen’. De parallel met

TGH mag duidelijk zijn: via de taakconstructie geeft de cliënt vorm aan de

relatie met zijn omgeving en in het ‘doen’ en ‘uitproberen’ ontwikkelt hij

nieuwe kennis, die achteraf in de taakbespreking met de werker geëxplici-

teerd wordt.

Met recht kan geconcludeerd worden dat taakgericht werken zich baseert

op een grote variatie aan ondersteunende, richtinggevende en in sommige

gevallen ook gezichtsbepalende theorieën. In vorige hoofdstukken is aan-

dacht besteed aan de theorieën die aan de basis liggen van het taakgerichte

model: de theorie over de kortdurende aanpak, het taakconcept van Studt, de

problem-solvingtheorie, theorieën over zelfbepaling van cliënten, theorieën

over de werkzaamheid van tijdlimieten, theorieën over partnerschap met

cliënten, theorieën over het werken met begrensde, specifieke, concrete pro-

blemen. Andere theorieën waarop gesteund wordt zijn de al wat oudere

ecologische theorie, de crisistheorie en de motivatietheorie, en bijvoorbeeld

de recente strenghts- en oplossingsgerichte theorieën, die deels uitwerkin-

gen of ‘revivals’ zijn van wat al in oude caseworktheorieën aanwezig was.

De vraag is of bij zoveel aan te spreken theoretische bronnen door de

bomen het bos nog wel valt te ontwaren. Het antwoord is ja, want TGH

beschikt over een hechte structuur, over duidelijke en empirisch onder-

bouwde stelregels, die ordening en samenhang waarborgen.

Een metamodel of een ordeningsmodel

De theorie over het taakgerichte model in engere zin, over de structuur of het

ordeningsmodel, is uitgewerkt in boeken en artikelen van Reid en tal van

anderen, onder meer Epstein, Bailey-Dempsey, Fortune, Caspi, Naleppa,

Marsh en Doel. De hierboven genoemde, maar ook nieuwere en niet-ge-

noemde theorie op het gebied van social work kan in- en toegepast worden,
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zolang ze compatibel is met het taakgerichte werkmodel en de waardenbasis

ervan. Recente uitwerkingen van de strenghtstheorie bijvoorbeeld (thema-

nummer Paspoort, 2003/3) sluiten goed aan bij de nadruk die TGH vanouds

legt op activeren van de krachten van de cliënt; hetzelfde geldt voor de

oplossingsgerichte benadering (Parton, 2006; De Vries, 2007), die de cliënt

laat zien over welke mogelijkheden hij al beschikt en hem uitlokt er nog

meer mee te doen. Ondersteunend bij het ontwerpen van nieuwe taken is

bijvoorbeeld Vygotskys theorie (bij Onstenk, 1997) over de ‘zone van de

naaste ontwikkeling’, die inhoudt dat nieuwe (deel)competenties gemakke-

lijker worden verworven naarmate ze dichter liggen bij reeds ontwikkelde

(deel)competenties. Dit geldt ook voor de theorie dat een effectieve route

voor het aanleren van nieuwe vaardigheden verloopt via de stappen van

modelling (expert als model voor de taakuitvoering), coaching (observatie, ge-

ven van aanwijzingen, tips en feedback), scaffolding (ondersteunen) en fading

(terugtrekken). Het zou niet moeilijk zijn deze voorbeelden aan te vullen.

Een vaak gestelde vraag bij een theoretisch open model als TGH is of eclec-

tisch werken niet het gevaar inhoudt van een hap-snapbenadering. Feit is

dat eclectische tendensen de laatste decennia bezig zijn aan een opmars op

het veld van het social work. Er is toenemende ‘uitleen op onderdelen’

(Snellen, 2007:132 e.v.) en verschillende benaderingen groeien naar elkaar

toe: zo is er bijvoorbeeld toenemende wisselwerking tussen handelingsge-

richte benaderingen en reflectief-expressieve benaderingen (Reid, 1998a,

2002). Dat kan tot ‘zwabberen’ en tot willekeur (‘anything goes’) leiden, en

als dat gebeurt is eclecticisme allesbehalve een pré. Het kiezend samenstel-

len moet wel systematisch en kritisch gebeuren. Juist een solide werkmodel

kan zich eclecticisme permitteren, omdat het ‘bouwmaterialen’ die elders

worden ‘weggehaald’ opneemt in een duidelijk en hechtgestructureerd eigen

bouwplan. Dat bouwplan legt de vrijheid niet aan banden, maar schept die

vrijheid juist. In zo’n geval, in het geval van TGH kan gesproken worden van

eclectisch-integratieve praktijk.

Samenvattend mag in verband met TGH van eclectisch-integratieve prak-

tijk gesproken worden om ten minste drie redenen:

– problemen worden niet verklaard volgens een specifieke theorie, zodat de

werker kan kiezen uit een reeks theoretische verklaringen, als tenminste

zo’n verklaring nodig is (de gezond verstand benadering wordt niet on-

derschat);

– taken kunnen ontwikkeld worden op basis van interventies die door an-

dere benaderingen zijn ontworpen en in de praktijk getoetst, zolang ze

met het TGH-model ‘sporen’;

– potentieel gevaar van eclectische praktijk is dat het z’n stuur kwijtraakt,

maar de heldere structuur van TGH voorkomt dat: voor overzichtelijkheid

en samenhang is gezorgd door het werkmodel.

Werken in het kader van een eclectisch-integratief werkmodel is volgens het

Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker (NVMW, 2006) een van de

basiscompetenties van deze beroepskracht: ‘De maatschappelijk werker is in
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staat tot eclectisch-integratief werken: hij kan selectief putten uit een breed

menu aan methodieken, methoden, werkmodellen en technieken, die hij

combineert via een verantwoord ordeningsmodel, waardoor hij maatwerk

kan leveren bij een individuele cliënt en samenhang en transparantie in de

aanpak zijn gewaarborgd’. Het taakgerichte model valt in dit verband te zien

als een metamodel of een ordeningsmodel.

Noten

1 Fischer verwijst naar Orlansky, H. (1949). ‘Infant Care and Personality’. Psychological

Bulletin, 49, 1-48 en naar Caldwell, B. (1964) The Effects of Infant Care. In Hoffman, M.

& L. Hoffman (Eds.). Review of Child Development Research. New York: Russell Sage

Foundation, 1:9-87.
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j11 Het werkmodel van TGH nader bekeken

Inleiding

Vanaf nu wordt de al eerder gebruikte afkorting TGH frequent gebruikt als

aanduiding van taakgerichte hulpverlening. Dit kortheidshalve, maar ook

omdat deze aanduiding in de Nederlandse situatie gebruikelijk is, vanwege

de publicaties van Jagt en Jagt die sinds 1990 verschenen en de afkorting

introduceerden. Het elfde hoofdstuk biedt een overzicht van vooral de prak-

tische kant van het werkmodel van TGH, zoals het in de literatuur tot en met

2004 uit de verf komt; de laatste uitgave van het boek van Jagt en Jagt (2004a)

is daarbij benut als een belangrijke bron. Wat gebeurt in de begin-, midden-

en eindfase van een TGH-traject komt naar voren op een wijze die bij alle

auteurs over het taakgerichte model herkenbaar en terug te vinden is. Indien

relevant is aangegeven waar met name genoemde auteurs van mening ver-

schillen of nuanceringen aanbrengen. Begonnen wordt met een profiel van

TGH, inclusief een schematisch overzicht van het basale werkmodel, dat in

het vervolg van dit hoofdstuk wordt uitgewerkt. Aan het eind van het

hoofdstuk worden varianten van dit basale werkmodel besproken, zoals die

zijn uitgewerkt voor verschillende problemen, verschillende doelgroepen,

systemen en contexten.

Profiel van TGH

Om te beginnen een kort profiel van TGH in acht punten. Het profiel omvat

meer dan het werkmodel maar dit model – waarvan een schematische sa-

menvatting volgt – is er duidelijk in te herkennen.

1 TGH heeft een voor cliënten inzichtelijke structuur: over werkwijze,

doelstelling en tijdsduur worden in de beginfase afspraken gemaakt (ex-

pliciete samenwerkingsovereenkomst). Al werkende kunnen die afspraken

worden bijgesteld maar er is een helder kader.

2 Duidelijk leidinggeven en structureren door de werker wordt gecombi-

neerd met aansluiten bij en respecteren van de keuzen van de cliënt. Die

wordt niet ‘behandeld’, maar van meet af aan systematisch betrokken bij
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een op activering gerichte aanpak. (De term ‘behandelen’ heeft de conno-

tatie van eenrichtingsverkeer: de deskundige ‘be-handelt’ de cliënt die de

behandeling ‘ondergaat’.)

3 Gekozen wordt voor een concreet en beperkt doel, binnen bereik van de

gezamenlijke inspanningen en haalbaar binnen de afgesproken termijn

c.q. tijdlimiet.

4 Centraal in het model staat het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van

taken; ook de werker neemt taken op zich, maar het accent ligt op die van

de cliënt. Taken zijn er in soorten en maten, ze hebben steeds een dubbelle

focus: probleemverlichting en ‘empowerment’.

5 Taken worden ontwikkeld in dialoog met de cliënt en systematisch voor-

bereid. De ervaringen met de taakuitvoering worden nabesproken, met

ruime aandacht voor cognitieve, affectieve en vaardigheidsaspecten. Met

taken wordt niet gewacht tot inzicht en analyse compleet zijn: ander

handelen leidt even vaak tot ander denken als omgekeerd.

6 Gedegen taakvoorbereiding vergroot de kans op effectiviteit, maar ook het

geloof in eigen kunnen, de self-efficacy. Daarbij is er steeds aandacht voor

hinderpalen bij de cliënt (disfunctionele overtuigingen, gebrek aan moti-

vatie enzovoort) en in de omgeving.

7 TGH is als methodiek niet eenkennig: een groot aantal interventies van

verschillende herkomst is bruikbaar binnen de structuur en te vertalen

naar de taakconstructie, die ‘maatwerk’ inhoudt voor elke cliënt.

8 TGH leent zich vanwege de heldere systematiek goed voor collegiale uit-

wisseling tussen werkers, en voor onderzoek.

Gefaseerd werkmodel van TGH

  contactlegging
  probleemexploratie
Beginfase  probleemselectie
doelbepaling
  probleemspecificatie
  contractering

De beginfase vraagt 1 – 3 contacten
__________________________________________________________________________

Middenfase       taakselectie, -planning en -voorbereiding*  
taakuitvoering
   taakrapportage, taakbespreking en probleemverandering*    

De middenfase vraagt 2 – 8 contacten

* wordt x maal herhaald
_________________________________________________________________________

Eindfase  evaluatie: terug- en vooruitblik
afronding
  afscheid

De eindfase vraagt 1 - 2 contacten
De limiet is 12 contacten in een periode van 3 maanden
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De beginfase

De beginfase kent verschillende subfasen, die niet zo scherp gescheiden zijn

als het op papier lijkt. Verschillende subfasen overlappen elkaar. Tijdens de

contactlegging zal bijvoorbeeld vaak ook al sprake zijn van probleemexplo-

ratie.

contactlegging              
probleemexploratie         
probleemselectie/prioritering c.q. afbakening         
doelbepaling
probleemspecificatie
contractering               

De beginfase vraagt 1 – 3 contacten

Contactlegging

Voor de werker is de beginfase complex omdat er veel tegelijk moet gebeu-

ren, zowel op ‘zakelijk’ als op ‘persoonlijk’ gebied. Omdat uit ervaring en

onderzoeken gebleken is dat werken op basis van partnerschap tussen cliënt

en werker de beste resultaten geeft, staat de werker van meet af aan voor de

opgave dat partnerschap vorm te geven. Dit vraagt van hem of haar een

combinatie van contactvaardigheden en structurerende vaardigheden, en het

bewaren van een functioneel evenwicht tussen responsieve en systematische

communicatie. Het TGH-model is eenvoudig, de uitvoering niet (Marsh &

Doel, 2006).

De beginfase start met contactlegging; hoe deze precies vorm krijgt hangt

net als bij overige faseonderdelen sterk af van de context waarin en de

context vanwaaruit het maatschappelijk werk plaatsvindt (bijvoorbeeld in

een school vanuit jeugdzorg, in een bedrijf door een interne maatschappelijk

werker of een externe maatschappelijk werkinstantie).

Contactlegging kan van de kant van de cliënt gezien vrijwillig zijn, maar

evengoed sociaal onvrijwillig of juridisch onvrijwillig (Rooney, 1992). Er is

een vloeiende overgang tussen vrijwillige en onvrijwillige cliënten, want de

cliënt die ‘vrijwillig’ komt kan daartoe onder druk gezet zijn door bijvoor-

beeld partner of werkgever. Bij de aanvang van het contact is het essentieel

dat de cliënt ervaart dat de werker open enmet aandacht naar het verhaal van

de cliënt luistert, terwijl het tevens zaak is in het eerste contact nog niet te

diep op zaken in te gaan. Als blijkt dat de cliënt niet op het juiste adres is,

dient hij op voor hem begrijpelijke wijze verwezen te worden.

Als de contactlegging plaatsvindt onder drang of dwang, zitten cliënten

niet zelden met een ingebouwd verzet en wantrouwen tegenover de maat-

schappelijk werker. In die gevallen is het nodig dat de werker om kan gaan

met vormen van reactance (verzet tegen vrijheidsbeperking, Brehm &

Brehm, 1981) en strategische zelfpresentatie (Friedlander & Schwartz, 1985;

Jones & Pitman, 1982). Zelfs de vrijwillig komende cliënt heeft veelal een

dubbel probleem: het probleem waarvoor hij hulp wil inroepen en het pro-
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bleem dat hij hulp moet vragen. Bij de onvrijwillige cliënt komt daarbij dat

anderen vinden dat hij hulp nodig heeft. Daarom is het zaak dat de werker die

ongevraagd contact legt, aangeeft welke omgevingssystemen bij de cliënt

problemen vermoeden of geconstateerd hebben. Vervolgens vraagt hij van de

cliënt een tweevoudige reactie: enerzijds op de reden voor de bemoeienis die

hij genoemd heeft (het door de omgeving gesignaleerde probleem), ander-

zijds op de ongevraagde bemoeienis zelf.

Tolson, Reid en Garvin (1994) pleiten met name bij de contactlegging voor

terughoudendheid met het gebruiken van het woord ‘probleem’. Voor pro-

fessionals heeft het wellicht een neutrale klank, maar voor veel cliënten

blijkt het een beladen begrip. Als ze toegeven dat ze een probleem hebben,

betekent het dat er iets aan hen mankeert, dat ze schuldig zijn of incompe-

tent. Deze emotionele lading wordt versterkt wanneer anderen vinden dat

zij een probleem hebben. Reid noemt een probleem ook wel een onvervulde

wens, waarbij opgemerkt kan worden dat een probleem wel altijd een on-

vervulde wens inhoudt maar een onvervulde wens niet altijd een probleem

is.

Probleemexploratie

Probleemexploratie is nodig om een overzicht te krijgen van de problemen

waarmee de cliënt kampt, en de invloed die ze hebben op c.q. ondergaan van

andere systemen zoals gezin, school, bedrijf. Doel en Marsh (1992) spreken in

dat verband van een probleemscan, die een globaal overzicht geeft van het

probleemgebied en de context ervan. Dit type onderzoek is nodig om te

kunnen inschatten of een samenwerkingsovereenkomst in termen van TGH

mogelijk is en welke problemen of probleemonderdelen met vermoedelijk

succes door werker en cliënt bij de kop gepakt kunnen worden. Bovendien

kan een zorgvuldige probleemexploratie voor de cliënt op zichzelf al tot

enige probleemverlichting leiden. De probleemdefinitie van de cliënt wordt

door de werker serieus genomen en op zo’n manier van verschillende kanten

belicht dat vaak ook niet eerder waargenomen aspecten in het oog vallen.

Met andere woorden: er kan ruimte komen voor een andere manier van

kijken en voor andere probleemdefinities, die wellicht een ruimer perspec-

tief bieden.

Een belangrijke voorwaarde voor probleemexploratie is dat de cliënt in

staat wordt gesteld te vertellen waar hij mee zit, zijn eigen verhaal kwijt kan

in zijn eigen termen. De cliënt zal daarbij soms geen en soms veel aanmoe-

diging nodig hebben; het maakt verschil of hij zijn probleem voor het eerst

uit de doeken doet of voor de honderdste keer. Misschien brengt hij een

begrensd en welomschreven probleem naar voren, maar het kan net zo goed

om een ingewikkeld probleemkluwen gaan. Niet voor niets wordt hier af-

wisselend van het probleem of de problemen van de cliënt gesproken, omdat

wat een probleem genoemd wordt bij nadere beschouwing vaak blijkt te

bestaan uit een aantal elkaar ten dele overlappende problemen. Van een

probleemkluwen is sprake wanneer allerlei problemen met elkaar verweven

zijn op een circulaire manier, dat wil zeggen dat het ene net zo goed oorzaak
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is van het andere als omgekeerd. Zijn de opvoedingsproblemen het gevolg

van het verslechterende huwelijk of omgekeerd? Ligt sociaal isolement ten

grondslag aan de zwaarmoedigheid of is de relatie andersom? Dikwijls zitten

de problemen zowel in de situatie als in de cliënt, en dan is de vraag wat het

zwaarst weegt en hoe het ene op het andere inwerkt. Willen werker en cliënt

in hun denken daarover op één spoor komen, dan vraagt dat van de werker

dat hij de probleemomschrijving van de cliënt weliswaar serieus neemt maar

haar niet zonder meer overneemt. Daarom knoopt hij in de fase van de

probleemexploratie aan bij het verhaal van de cliënt, om deze vervolgens te

betrekken bij het onderzoeken van het probleem (de problemen) in de con-

text. Benutten van de systeembril om te kijken welke invloeden het pro-

bleem heeft op omringende systemen en omgekeerd is daarbij onontbeerlijk.

Zo wordt tevens ‘gescand’ welke systemen in welke mate bij het probleem

betrokken zijn en welke veranderpotenties eventueel binnen het bereik van

cliënt en werker vallen. Het probleem wordt niet los gezien van de persoon

van de cliënt, noch van omgevingsfactoren.

Binnen- en buitenperspectief

In de fase van probleemexploratie valt grote nadruk op het onderzoeken van

het perspectief van de cliënt, het beluisteren van diens verhaal en diens

geldigheidsaanspraken (Van der Laan, 1991). Dit zonder dat de werker ver-

doezelt dat het belang van de cliënt niet het enige is waarvoor hij staat: hij

wisselt van binnen- en buitenperspectief en is daarbij alert op momenten

waarop de belangen van de cliënt en die van de omgeving elkaar raken. Wil

hij zijn brugfunctie tussen cliënt en omgeving kunnen waarmaken, dan kan

hij niet pretenderen dat de klant koning is. Maar hij zal het verhaal van de

cliënt niet afpakken en diens verhaal (en persoon) respecteren, ook wanneer

hij in een later stadium met de cliënt een dialoog aangaat en daarbij andere

geldigheidsaanspraken dan die van de cliënt te berde brengt.

Een probleemexploratie of probleemscan met een bepaalde cliënt verloopt

niet volgens een vaste volgorde, omdat aangesloten wordt bij het verhaal van

de cliënt. Die bepaalt in eerste instantie welke zaken meer en minder nadruk

krijgen, maar ook de werker houdt hier een vinger in de pap. In dit stadium

zorgt hij ervoor dat de cliënt niet te veel op detailpunten blijft hangen, maar

dat het hele probleemgebied in zijn context wordt afgetast en hiaten in het

verhaal zoveel mogelijk worden opgevuld – al hoeft de cliënt het achterste

van zijn tong nog niet te laten zien. In de fase van probleemexploratie gaat

het om beschouwen van het probleem in de breedte, in de latere fase van

probleemspecificatie gaat het meer om de diepte en om details.

Probleemexploratie gedijt het best in een sfeer van acceptatie; de werker

doet zijn best om die sfeer te scheppen en waar mogelijk – empathisch,

responsief – aan te sluiten bij de cliënt. Hij onderwerpt hem niet aan een

kruisverhoor en vermijdt waaromvragen, die meestal slechts tot verdediging

en rationalisatie leiden.

Aansluiten bij de cliënt en empathisch reageren is essentieel, maar daarbij

blijft het niet. Het (binnen)perspectief van de cliënt mag uitgangspunt zijn,
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maar de werker heeft ook een eigen perspectief (buitenperspectief). Het is het

perspectief van zijn professie, van zijn instelling c.q. werkopdracht en van

zijn methodische insteek, TGH in dit geval. Om te kunnen beoordelen en

aan een bepaalde cliënt duidelijk te kunnen maken of diens probleem zich

leent voor taakgericht werken zal hij het in TGH-perspectief plaatsen.

Doorgaans is dat voldoende compatibel met meer algemene intakemodellen

en modellen die meer specifiek zijn voor de eigen sector of instelling, mits

die ook uitgaan van of toewerken naar partnerschap met de cliënt en niet de

expertrol van de werker accentueren. Onder meer zal de werker samen met

de cliënt helder willen krijgen:

– Waarom komt hij nu met dit probleem (als de cliënt zelf aanklopte)?

– In welke sociale context spelen de problemen, welke externe systemen

(Tolson, c.s., 1994:6 e.v.) zijn erbij betrokken en hoe beı̈nvloeden proble-

men en systemen elkaar? Het verhaal van de cliënt biedt vaak al spontaan

informatie over verschillende ‘systeemkringen’ en hun invloed op het

probleem, maar het kan nodig zijn dat de werker de cliënt vraagt in zijn

verhaal ook iets op te nemen over ‘kringen’ die deze in eerste instantie niet

noemt.

– Wat wil de cliënt bereiken, wat wil hij investeren en welk soort hulp

verwacht hij?

– Wat heeft de cliënt tot nu toe aan zijn problemen gedaan en met welk

effect?

– Welke TGH-probleemcategorieën zijn van toepassing en welke categorie

lijkt dominant?

– Over welke krachten (strengths) beschikt de cliënt en welke zijn beschikbaar

binnen de systemen in zijn omgeving?

– Welke hindernissen bij de cliënt (bijvoorbeeld in de vorm van disfunctionele

overtuigingen) en in diens omgeving (bijvoorbeeld organisaties met grote

wachtlijsten) kunnen probleemoplossing in de weg staan?

Uitleg over TGH

Geven van uitleg over de manier waarop binnen TGH gewerkt wordt, is min

of meer verweven met de probleemexploratie. Het gaat niet om algemene en

formele informatie maar de informatie wordt toegesneden op deze specifieke

situatie. Rekening houdend met de communicatiestijl van de cliënt legt de

werker uit:

– dat niet alle problemen en probleemaspecten die deze ervaart gelijktijdig

aangepakt kunnen worden. De ervaring leert dat het beter werkt als één,

twee of hooguit drie (samenhangende) problemen of probleemaspecten

worden geselecteerd, en wel liefst datgene wat voor de cliënt het zwaarste

weegt en waar op korte termijn iets aan te doen is door de gezamenlijke

inspanningen van cliënt en werker.

– dat nauwkeurig onderzocht zal worden wat de cliënt wil bereiken en

waaraan de werker wil en kan meewerken, waarna concrete doelen worden

gesteld.
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– dat in gezamenlijk overleg wordt bekeken wat de cliënt zelf – met steun

van de werker – kan doen om die doelen te bereiken en wat de werker op

eigen gelegenheid zal ondernemen. De cliënt zal zich inzetten voor van

tevoren goed voorbereide ‘taken’, per definitie stappen in de richting van

het overeengekomen doel, en datzelfde geldt voor de werker.

– dat over de taken van beide partijen duidelijke afspraken zullen worden

gemaakt, terwijl ook duidelijk wordt afgesproken op welke – overzienbare

– termijn het traject zal worden afgerond.

Probleemselectie

Na de eerste probleemscan volgt de zogenaamde probleemselectie, die be-

staat uit rangschikken van de problemen naar prioriteit, afbakenen van de

problemen, nagaan welk probleem het beste te beı̈nvloeden is, bepalen of

sprake is van ‘motivational congruence’ en verkennen van wat doel en

hoofdtaak moeten gaan inhouden.

Rangschikken van problemen naar prioriteit

Bij het aan het licht brengen van de problemen is wellicht al een volgorde

van belangrijkheid zichtbaar geworden. Aan de cliënt wordt nu gevraagd

zich daarover expliciet uit te spreken en de ins en outs van de keuze te

doordenken in dialoog met de werker. Als systemen van buitenaf (de wo-

ningbouwvereniging, de sociale dienst, de rechtbank, de school, de werk-

gever) aandringen op probleemoplossing c.q. gedragsverandering, wordt de

cliënt gevraagd wat volgens hen het probleem is en wat zij vinden wat er

moet veranderen – maar ook hoe de cliënt daar tegenover staat. Voor zover de

cliënt dat niet doet, brengt de werker naar voren wat voor eventueel andere

betrokken systemen prioriteiten zijn en welke harde grenzen deze stellen.

Daarenboven zal de werker vanuit zijn theoretische en praktische expertise

ideeën hebben over de best mogelijke keus. Niet alleen de geldigheidsaan-

spraken van de cliënt tellen; de werker stelt de zijne, die voortvloeien uit zijn

opdracht, daar tegenover – zonder ze op te dringen maar ook zonder ze weg

te poetsen. Zo zal het steeds gaan, niet alleen bij prioriteitenkeuze maar ook

bij bijvoorbeeld doelbepaling en taakformulering: werker en cliënt voeren

een dialoog, ‘onderhandelen’ zoveel mogelijk om tot overeenstemming te

komen. De werker geeft duidelijk aan waar grenzen liggen. Maar buiten dat

is vrije ruimte ook werkelijk vrije ruimte voor de cliënt, en het is essentieel

dat de in het hulpverleningscontact gemaakte keuzen en gestelde doelen ook

werkelijk de keuzen en doelen van de cliënt zijn of worden. Taken moeten

straks niet uitgevoerd worden omdat ze ‘op het boodschappenbriefje’ van de

werker staan.

Van de cliënt wordt in elk geval een expliciete keuze verwacht. De werker

kan hem bijvoorbeeld vragen om – met inachtneming van eventuele druk

van buitenaf – de onderscheiden problemen of probleemaspecten te rang-

schikken in volgorde van belangrijkheid, of ze te scoren naar zwaarte en

urgentie op een schaal van 1 tot en met 10. Soms kan hiervoor ook een meer
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creatieve vorm gebruikt worden. Doel en Marsh (1992) hebben goede erva-

ringen met de metafoor van de frontpage: samen met de cliënt werken ze aan

de opmaak van de voorpagina van de krant, in dit geval de probleempagina

gedoopt (dus niet zover van de realiteit van echte kranten). Welke koppen

horen op de TGH-voorpagina van deze cliënt thuis? Wat wordt de kop van

het hoofdartikel? Hoe luiden de koppen van overige belangrijke berichten en

wat komt er in de kleine lettertjes? Elke kop beschrijft ondubbelzinnig een

begrensd probleem, bij voorkeur gevolgd door een letterlijk citaat van de

cliënt.

Afbakenen van problemen

Het kan zijn dat de cliënt binnenkomt met een probleem dat beperkt van

omvang en specifiek van aard is, maar dikwijls gaat het om verschillende in

elkaar grijpende problemen, het al genoemde probleemkluwen vanwaaruit

draden lopen naar omringende systemen. Hoe dat er globaal uitziet is in de

eerste ronde in kaart gebracht. Probleemafbakening is nu nodig, omdat uit

onderzoek blijkt dat werken aan een probleem van beperkte omvang de beste

kansen biedt op resultaat. Van probleemafbakening is sprake wanneer de

cliënt in dialoog met de werker vaststelt aan welk probleem(aspect) hij wil

werken. Dat betekent dus dat er een keuze gemaakt wordt, een zo goed

mogelijk geı̈nformeerde keuze (de werker brengt gericht zijn deskundigheid

in) en tevens een strategische keuze. ‘Hierop concentreren we ons, want als we

hiermee verder komen zal dat leiden tot probleemverlichting en een gun-

stige invloed hebben op andere (leef)gebieden x en y. Dit willen we aanpak-

ken, want we menen beiden dat het wenselijk of noodzakelijk en bovendien

haalbaar is’.

Opzet is dat de beschikbare energie zo doelmatig mogelijk wordt gebruikt

om op het afgebakende probleemgebied gewenste veranderingen te bewerk-

stelligen. Behalve door de cliënt kunnen de veranderingen gewenst of zelfs

geëist worden door andere systemen (het consultatiebureau, de school, wo-

ningbouwvereniging en energiebedrijf als schuldeisers, de kinderrechter in

verband met ondertoezichtstelling). Vaak zullen die systemen ook bereid

zijn ommee te werken aan een bepaalde verandering, en of dat nu wel of niet

het geval is: het kan een taak van werker of cliënt worden om ze daarop aan

te spreken. De werker zal daarbij de belangen van de cliënt behartigen, maar

ook belangen van andere (maatschappelijke) systemen representeren in de

dialoog over het na te streven goed. Naar de cliënt is hij duidelijk over zijn

loyaliteiten.

Nagaan welk probleem het beste te beı̈nvloeden is

De prioriteitstelling van de cliënt weegt in TGH zwaar, maar is niet alléén

maatgevend voor de probleemafbakening. Bij elk probleem(aspect) dat voor

de cliënt hoge prioriteit heeft, wordt bekeken in hoeverre cliënt en werker

beschikken over de mogelijkheden om het aan te pakken en de gewenste

situatie te bereiken.
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Over welke mogelijkheden en krachten beschikt de cliënt? Wat kan hij in-

zetten op dit moment, gezien zijn capaciteiten, motivatie, draagkracht?

Welke mogelijkheden en middelen heeft de werker? Wat kan hij bieden

binnen het kader van de doelstelling van zijn instelling en de hulpbronnen

en mandaten waarover deze beschikt? Welke potentiële mogelijkheden (be-

schikbaarheid van middelen, medewerking van personen en instanties) zijn

er in de omgeving, en zijn die door de activiteiten van cliënt of werker in te

schakelen, te benutten of af te dwingen?

Bij elke alternatieve probleemafbakening en de ermee samenhangende

doelbepaling tekenen de contouren van de te verrichten (hoofd)taak zich af,

naar aard en naar zwaarte. De haalbaarheid van het doel en de uitvoerbaar-

heid van de taak moeten worden bezien in het licht van wat werker en cliënt

met vereende krachten kunnen ‘opbrengen’, en wel binnen een beperkte

termijn. Daarbij moeten niet slechts de mogelijkheden maar ook de hin-

derpalen en beperkingen van cliënt, werker en omgevingsveld (c.q. betrok-

ken systemen) in de beschouwing worden betrokken. De werker zet zijn

deskundigheid in om samen met de cliënt te komen tot een zo realistisch

mogelijke beantwoording van de vraag wat haalbaar is, en te zoeken naar

een optimale koppeling tussen wens enerzijds en uitvoerbaarheid ander-

zijds.

Lang niet in alle gevallen zal probleemafbakening bijzonder ingewikkeld

zijn, maar zorgvuldigheid is steeds geboden. Hoe de probleemafbakening

ook uitpakt, het is belangrijk dat werker en cliënt allebei achter de gemaakte

keuze staan (motivational congruence), al kan het zijn dat de cliënt vooralsnog

meer extrinsiek dan intrinsiek gemotiveerd is: ‘Hieraan gaan we werken –

en zus en zo streven we na’, zonder verborgen agenda’s. Ethisch noch me-

thodisch is te rechtvaardigen dat de werker zegt achter het streven van de

cliënt te staan, maar zich intussen – onuitgesproken – ergens anders op

richt. Het gaat dan om de beroemde of liever beruchte achterliggende of

onderliggende doelen. Inderdaad zijn cliënt en hulpverlener in zo’n geval

‘een paar apart’. Uit een onderzoek van Hageman-Smit (1976) bleek dat dit

vaak voorkwam.

Doelbepaling en hoofdtaakformulering

Cliënt en werker hebben inmiddels al veel werk verzet: ze hebben het pro-

bleem afgebakend en zich al min of meer gewaagd aan verkenning van

doelen. In zekere zin kan gesteld worden dat de probleemformulering haar

spiegelbeeld vindt in de doelbepaling, maar dat is te simpel gesteld. In de

eerste plaats dient het doel in positieve termen gesteld te zijn, dus niet in

termen van afwezigheid van het probleem. Het doel moet ‘trekken’ ofwel

aantrekkelijk zijn en niet als het ware het probleem met zich blijven mee-

slepen. Dit loopt enigszins parallel met de strategie van de oplossingsge-

richte benadering, die liefst zo weinig mogelijk van het probleem wil weten

omdat steeds om het probleem blijven cirkelen de zaak vastzet (Bannink,

2006).

In de tweede plaats is het zo dat eenzelfde probleemformulering, bijvoor-
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beeld die van partners die klagen: ‘we krijgen steeds slaande ruzie’, kan

leiden tot verschillende typen doelen. Het doel kan betrekking hebben op

agressiebeheersing, op het gezamenlijk aanleren van een betere communi-

catiestijl, maar ook op realisering van de wens elk meer een eigen sociaal

leven te leiden. Als de woningbouwvereniging gedreigd heeft met huisuit-

zetting als de geluidsoverlast en klachten van omwonenden daarover niet

afnemen, kan ‘geluidsarm ruziemaken’ een doelstelling worden, maar er zijn

diverse alternatieven denkbaar.

Probleemformulering en doelomschrijving dienen elk concreet en speci-

fiek te zijn. De probleemformulering beschrijft tekorten die de cliënt in zijn

situatie ervaart en die hij wil terugbrengen of opheffen. De doelomschrijving

beschrijft de situatie waarin de cliënt beter tot zijn recht komt, een nieuw

evenwicht ervaart en/of voldoet aan bepaalde eisen of instructies van een

derde partij (bijvoorbeeld de woningbouwvereniging of de diëtist).

De verbinding tussen probleemformulering en doelomschrijving, tussen

uitgangs- en streefsituatie, baseline en deadline (of welke alternatieve ter-

men men ook wil gebruiken), wordt gevormd door de hoofdtaak. Dat is een

overkoepelend begrip voor een serie taken die de cliënt, met steun van de

werker, op zich zal nemen. De hoofdtaak beschrijft globaal wat er moet

gebeuren om een gesteld (overall)doel te bereiken; nadere uitwerking ervan

gebeurt door middel van deeltaken, doorgaans zonder meer ‘taken’ ge-

noemd.

Wanneer de beginfase van TGH uitmondt in het sluiten van een samenwer-

kingsovereenkomst of contract wordt daarin de hoofdtaak, net als het afge-

bakende probleem en het overeengekomen doel, beknopt en ondubbelzinnig

geformuleerd. De hoofdtaakformulering dient om twee redenen beknopt en

globaal te zijn:

– om voldoende ruimte te bieden voor de invulling van nu nog niet precies

te voorziene deeltaken;

– om haar helder op schrift te kunnen stellen en gemakkelijk te kunnen

onthouden.

Een pakkende hoofdtaakformulering kan voor de cliënt een soort motto of

slogan worden die richting en houvast biedt. Een voorbeeld van zo’n slogan

is: ‘Eten om te leven’ (in plaats van leven om te eten) voor de cliënt die

omwille van zijn gezondheid moet afvallen maar steeds voor zoete lekker-

nijen zwicht, of ‘samen elke euro omdraaien’ voor de cliënt die met haar

gezin fors moet bezuinigen maar dat in haar eentje niet redt.

De hoofdtaak geeft een duidelijke richting aan: dit moet er gebeuren, maar ze

kan op tal van manieren worden onderverdeeld in deeltaken. Twee cliënten

kunnen dezelfde hoofdtaak hebben, bijvoorbeeld budgetteren om uit de

rode cijfers te komen, maar de uitwerking in deeltaken kan sterk verschillen

qua inhoud, volgorde en tempo omdat hun situatie, motivatie en persoon-

lijke mogelijkheden sterk uiteenlopen. Doorgaans wordt al werkende steeds

duidelijker wat een bepaalde cliënt nodig heeft om verder te komen. Daarom

is het ook nooit zo dat een hoofdtaak bij voorbaat al in een serie op elkaar
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volgende deeltaken kan worden opgesplitst: eerst dit, dan dat, dan zus, dan

zo – doel bereikt. In de TGH-reeks

probleem ? taak ? taak ? taak ? taak ? taak ? doel

worden de (deel)taken niet vooraf vastgesteld maar van keer tot keer ont-

wikkeld in het contact tussen werker en cliënt. Niet lineair dus (alsof het

probleem op zichzelf staat en niet mede geworteld is in cliënt en omgeving,

die heel divers op taakuitvoering en probleemverandering kunnen reageren)

maar cyclisch-iteratief: taken worden steeds bijgesteld op basis van ervaringen

die worden ‘doorgelicht’ in het hulpverleningsgesprek c.q. de taakbespre-

king. De ontwikkeling van taken valt niet los te zien van ontwikkelingen in

de interactie tussen cliënt en werker, in de situatie en in de persoon van de

cliënt. Daarom zullen werker en cliënt van keer tot keer beslissen hoe de

volgende taak er uit moet zien. Snellen (2007:345) noemt een lineair model

een overall-model en een cyclisch-iteratief model een stukje-bij-beetje model.

Het gevaar van het laatste is dat een zigzagkoers gevaren wordt, maar de

systematiek en de heldere structuur van het TGH-model behoeden voor deze

valkuil. Men zou kunnen zeggen dat de structuur het overall-model biedt,

terwijl de hoofdtaak daarbinnen de totaalopgave stelt en de taakontwikke-

ling de stukje-bij-beetjeaanpak weergeeft.

Probleemspecificatie

Probleemspecificatie wordt ook wel gedetailleerde exploratie genoemd. Specifi-

ceren verschilt van exploreren in die zin dat inmiddels het doel van het

hulpverleningscontact en de hoofdtaak zijn omschreven. Er is dus een kader

gegeven, of liever: het kader heeft vorm gekregen in de unieke interactie

tussen cliënt en werker. Waarop de specificatie zich richt en hoever ze moet

gaan zal onder meer afhangen van de overeengekomen hoofdtaak.

In principe zijn dezelfde vragen aan de orde die al bij de eerste probleem-

exploratie zijn gesteld, maar ze betreffen nu een specifiek en begrensd pro-

bleem waarvoor de ‘oplossingsrichting’ bepaald is. Welke kanten zitten er

aan? Welke functie heeft het voor de cliënt? Wie zijn er bij betrokken in

nabij- en verderafgelegen kringen? Sinds wanneer doet het zich voor en

waardoor bestond het probleem voordien niet? Wat heeft de cliënt er zelf al

aan gedaan en wat was het effect?

De laatste vraag hoort er uitdrukkelijk bij, want Watzlawick (1974) heeft

laten zien dat menige oplossingspoging juist het probleem vormt. Een

klassiek voorbeeld doet zich voor wanneer mensen bij inslaapproblemen

enorm hun best doen om in slaap te vallen. Daarmee creëren ze een ‘wees

spontaan’paradox, want hoe groter de wilsinspanning, hoe meer de slaap

wijkt. Onderzoek van de oplossingspogingen van de cliënt is zinvol omdat

een relatief kleine verandering daarin, het geven van een ‘draai’ daaraan,

wezenlijk verschil kan uitmaken. Op die manier wordt aangeknoopt bij be-

staande kwaliteiten van de cliënt en leert hij ze op effectiever wijze gebrui-

ken.
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De probleemspecificatie hoeft niet volledig afgerond te zijn voordat werker

en cliënt een hulpverleningsovereenkomst kunnen sluiten. Integendeel:

probleemspecificatie is een proces dat de hele TGH-termijn actueel blijft.

Elke taakuitvoering en de erop volgende taakbespreking levert nieuwe ken-

nis op over het probleem – dus verdergaande probleemspecificatie – en over

de oplossingsrichting. Die kennis kan direct vertaald worden in het ontwerp

van nieuwe taken.

Specificatie is nodig met het oog op twee zaken:

– om duidelijk vast te leggen hoe het probleem zich voordoet, en wat basale

kenmerken ervan zijn op het moment dat een start gemaakt wordt met de

TGH-aanpak. Wanneer de baseline (wat, waar, hoe, wanneer, hoe vaak, hoe

veel, hoe lang, met wie) van het probleem is vastgelegd, kan op verschil-

lende momenten tijdens het TGH-traject door herhaalde specificatie vast-

gesteld worden welke effecten de taakuitvoering heeft. Schriftelijke vast-

legging van de baseline is nodig, om vertekening achteraf te voorkomen.

Dit is van belang voor zowel evaluatie van het hulpverleningsproces als

voor onderzoek naar de werkzame bestanddelen in taakgerichte hulpver-

leningsprocessen. Baselinegegevens maken het volgens Tolson c.s.

(1994:64) mogelijk verantwoording af te leggen over wat met de dienst-

verlening is bereikt door ze te vergelijken met de finale gegevens.

– om aanknopingspunten te vinden voor het kiezen van de (eerste) deel-

taken. Daarbij gaat het om in het vizier krijgen van:

– factoren die het probleem in stand houden, met bijzondere aandacht voor

factoren die door cliënt en werker te beı̈nvloeden zijn;

– strengths, die werkzaam of latent aanwezig zijn, bij de cliënt en in zijn

omgeving, en die wellicht vrijgemaakt, ontwikkeld, benut of bijge-

stuurd kunnen worden.

Manieren om te specificeren en aandachtspunten daarbij

Goed luisteren naar het verhaal van de cliënt levert dikwijls veel stof voor de

probleemspecificatie, evenals doorvragen en eventueel gezamenlijk invullen

van het kringenschema, dat de relatie tot omgevingssystemen in kaart

brengt. Maar soms blijven bepaalde essenties buiten beeld, en dan zijn er

diverse andere manieren om de probleemspecificatie te optimaliseren. Hier-

onder worden er enige genoemd (naar volledigheid is niet gestreefd):

1 Incidentbeschrijving. De werker vraagt de cliënt tot in bijzonderheden een

recent incident te beschrijven (met evenwichtige aandacht voor feiten-be-

levingen-overtuigingen), dat illustratief of exemplarisch is voor het pro-

bleem.

2 Gedragsherhaling. Een voor het probleem illustratief of exemplarisch inci-

dent wordt kort uitgespeeld door werker en cliënt.

3 Observatie/registratietaak. De werker stelt de cliënt voor een observatie/regi-

stratietaak uit te voeren om beter zicht te krijgen op het probleem (wan-

neer het zich voordoet, onder welke omstandigheden, wie erbij betrokken

zijn et cetera). Dikwijls is dit een van de eerste taken van de cliënt en soms

een van de vruchtbaarste.
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Zo’n registratietaak kan een paradoxaal effect hebben: er wordt niet ge-

vraagd het probleem te veranderen maar het als gegeven te accepteren. Dat

maakt nieuwe ontdekkingen mogelijk, omdat de cliënt nu een andere

positie inneemt ten opzichte van zijn probleem: hij hoeft zich immers

even niet in te spannen om het (op zijn tot nu toe ineffectief gebleken

wijze) onder de knie te krijgen. Los daarvan geeft het taakresultaat zicht

op de baseline van het probleem, waaraan de omvang van latere verande-

ringen afgemeten kan worden.

4 Rapid Assessment Instruments ofwel gestandaardiseerde vragenlijsten voor

een snelle probleemspecificatie, die door de cliënt zelf worden ingevuld. In

de VS is een scala van deze RAI’s beschikbaar, voor het taxeren van angst,

depressie, gebrek aan zelfvertrouwen, huwelijksproblemen en alcohol-

problemen (zie voor een overzicht Corcoran & Fischer, 1987), maar ook in

Nederland wordt er in verschillende contexten gebruik van gemaakt. So-

cial workers hebben een voorkeur voor vragenlijsten die één of twee pagi-

na’s beslaan en doorgaans in minder dan tien minuten kunnen worden

ingevuld (Tolson, c.s., 1994).

5 Taalanalyse. De werker besteedt aandacht aan de door de cliënt in het ver-

band met zijn probleem gebezigde taal. Zie ook Van Riet en Wouters

(1989), die beschrijven hoe de cliënt geholpen kan worden slachtoffertaal

om te zetten in taal van een handelend subject (geëmancipeerde taal). Veel

cliënten beschrijven hun problemen in geijkte algemene termen of op een

gesloten manier die hun eigen interventie als het ware uitsluit. Er zijn

onwrikbare conclusies getrokken en het zicht op alternatieve werkelijk-

heden ontbreekt.

Wanneer de werker zich in zijn gesprekstechniek laat inspireren door de

taalanalyse van Bandler en Grinder (1977) kan dat het zicht op het pro-

bleem ‘open’ maken voor verandering en het vervolgens verscherpen en

toespitsen. Doorvragen bij generalisaties (altijd, nooit, iedereen), deleties

(onvolledige zinsstructuren) en vervormingen (waarbij bijvoorbeeld al te

lichtvaardig oorzaak en gevolg worden gekoppeld) kan een belangrijke

aanzet zijn om het probleem uit zijn gestolde vorm te bevrijden.

Cliënten formuleren hun problemen vaak in termen van lineaire causali-

teit. Maar bij problemen van het type: ‘vrouw vit omdat man zich terug-

trekt, man trekt zich terug omdat vrouw vit’ is sprake van circulaire causa-

liteit. Dat wil onder meer zeggen dat het beginpunt van de verandering

minder belangrijk is: het kan zowel bij de man als bij de vrouw liggen.

Zolang ze allebei denken dat het in de ander zit en ze hun eigen aandeel

over het hoofd zien, zit het probleem muurvast. Anders gezegd: de over-

tuiging van de cliënt dat de andere partij de ‘oorzaak’ van het probleem is,

vormt een forse hinderpaal. Wat de cliënt waarneemt klopt wel: de ander

reageert agressief, onheus of beschuldigend, maar de cliënt ziet dat gedrag

puur als oorzaak en niet tevens als gevolg. Alleen als de cliënt iets meer

afstand kan nemen, wordt het voor hem mogelijk om het patroon te zien.

Taken kunnen helpen om dat noodzakelijke stapje terug te doen en vooral

ook dingen op een andere manier te doen, waardoor weer positieve erva-

ringen met elkaar worden opgebouwd en het patroon doorbroken wordt.
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Voor welke werkwijze ook gekozen wordt: de werker moet er rekening mee

houden dat probleemspecificatie voor sommige cliënten bedreigend is. Dat

geldt in het bijzonder voor cliënten die hun probleem altijd weggestopt en

ontkend hebben, bijvoorbeeld uit schaamte, tot op het moment dat dit niet

meer kon. Het wordt nu opeens in de schijnwerpers gezet – en dat is een

ommekeer van 180 graden. Steun van de werker kan daarbij onontbeerlijk

zijn, maar te veel steun kan weer contraproductief werken. Er mag een

zekere mate van onbehagen blijven bestaan, omdat dat een motor is om in

actie te komen (veranderingskracht). Voorwaarde is wel dat de cliënt ver-

trouwen heeft in de werker en dat de relatie met deze kan fungeren als een

vangnet bij de eigen verrichtingen op het slappe koord.

Probleemspecificatie is niet zomaar een manier om het probleem in kaart

te brengen; ze heeft invloed op het probleem en de probleembeleving. In

termen van Fischer (1976) is het behalve een diagnostische ook een inter-

ventiecategorie.

Belangrijke aandachtspunten bij het specificeren zijn ten slotte de volgende:

– Het gaat altijd om evenwichtige aandacht voor feiten, belevingen en nor-

men (Van der Laan, 1990, 1991), hetgeen de basis vormt voor zorgvuldige

hulpverlening.

– Zoeken naar oorzaken staat niet voorop; vaak zijn ze niet meer te achter-

halen of is het probleem autonoom geworden. Het is zinvoller alert te zijn

op factoren die het huidige probleem in stand houden. Dat kunnen

krachten zijn in de omgeving (een slecht functionerende uitkeringsin-

stantie), in de omstandigheden van de cliënt (ziekte die tot hoge medische

kosten leidt bij onvoldoende verzekering), in de informatie waarover de

cliënt beschikt (hij weet niet hoe hij in beroep moet gaan tegen de afwij-

zing van een aanvraag, of begrijpt niets van het vreemde gedrag van zijn

kinderen in de puberteit), in cliënts sociale vaardigheden (hij weet niet

voor zichzelf op te komen), in overtuigingen (‘ik heb nu eenmaal een aartje

naar mijn vaartje’), taalvaardigheid, communicatieve vermogens en wat

niet al. Ook kan het probleem mede in stand gehouden worden doordat

het voor de cliënt – behalve narigheid – toch ook voordeel oplevert (‘ziek-

tewinst’), bijvoorbeeld waardering voor zelfopofferend gedrag. Zelfs aan

een beperkt probleem zijn altijd diverse factoren te onderscheiden die

aangrijpingspunt kunnen zijn voor taken.

Contractering

Contracteren of het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst – over het

hele traject en per bijeenkomst – met het oog op het uitvoeren van taken, is

een integraal onderdeel geworden van TGH. In de eerste publicaties van Reid

en Epstein wordt nog niet gesproken over contracteren, maar Reid (1982:154

e.v.) brengt daarin verandering. Mede onder invloed van publicaties van

Maluccio en Marlow (1974) en van Seabury (1976) geeft hij het contract of de

samenwerkingsovereenkomst tussen werker en cliënt een belangrijke plaats

in zijn model.
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In het contract worden opgenomen: ten minste één expliciet geformuleerd

erkend probleem op de verlichting of oplossing waarvan cliënt en maat-

schappelijk werker zich richten, een omschrijving van één of meer concrete

doelen, de hoofdtaak (wat er moet gebeuren) en ten slotte de verwachte

frequentie en duur van de hulpverlening. Opvallend is dat Reid (1982:158)

daarbij aangeeft een lichte voorkeur te hebben voor mondelinge boven

schriftelijke contracten, omdat schriftelijke contracten voor veel cliënten

bedreigend zijn, ervaren worden als een formaliteit en tijdrovend zijn. Maar

hij zegt er meteen bij dat schriftelijke contracten noodzakelijk zijn als er

meer betrokkenen, meer taken en/of meer doelen zijn. In zulke gevallen kan

het schriftelijke contract misverstanden voorkomen. Overigens maakt Reid

nog een andere opmerking ten gunste van het schriftelijk contract: het kan

voor de cliënt geruststellend zijn wanneer zwart op wit is vastgelegd dat de

werker hem niet alleen zal ondersteunen bij het uitvoeren van taken, maar

zelf ook taken op zich zal nemen (en eventueel welke).

Over zin en onzin van schriftelijke contractering wordt genuanceerd ge-

dacht, Tolson c.s. (1994:68) zien het contract als een expliciete overeenkomst

tussen cliënt en werker over de afspraken die tot dan toe zijn gemaakt, en als

middel om gedurende het hulpverleningsproces te toetsen waar men afwijkt

en waarom. Hoewel taakgerichte werkers vaak mondelinge contracten ge-

bruiken, zijn er aanwijzingen dat schriftelijke contracten effectiever zijn

(Levy, 1977:25).

Jagt en Jagt (2004a) gaan uitgebreid in op voor- en nadelen van een

schriftelijk contract. Ze erkennen dat cliënten uit zwak-economische milieus

en met weinig opleiding – maar niet alleen zij – vaak een uitgesproken

aversie hebben tegen ‘papieren rompslomp’. Ze gaan ook in op de vragen of

een schriftelijk contract per se bedreigend is en of het inderdaad zoveel tijd

kost. Daarbij maken ze aannemelijk dat bij een weloverwogen aanpak noch

het ene noch het andere het geval zal zijn. Nodig is dan wel dat het contract

ook echt een functie heeft in het contact en niet een dode letter blijft.

Overigens is het contract geen doel in zichzelf, het heeft geen juridische

status en wordt niet naar de letter maar naar de geest geı̈nterpreteerd. Het is

een middel dat zo nodig wordt bijgesteld en aangevuld. Het moet in het licht

van de dikwijls verrassende loop der dingen flexibel worden gehanteerd.

Aldus gezien past contractering goed binnen het taakgerichte model. Argu-

menten zijn:

1 Het dwingt tot concretisering. Op het eind van het eerste, tweede of derde

gesprek moeten werker en cliënt uitspraken doen over wat, hoe en hoe

lang. Wezenlijk voor het model is dat dit niet in het vage wordt gelaten.

2 Een contract onderstreept de niet-vrijblijvendheid van het contact en com-

mitment aan de hoofdtaak. Het contact mag plezierig verlopen, maar het is

geen contact om het contact. Het gaat niet om een persoonlijke relatie die

het doel in zichzelf vindt, maar om een functionele samenwerkingsrelatie.

Zo’n relatie kent (grote) persoonlijke betrokkenheid, maar wordt aange-

gaan en onderhouden om een buiten de relatie gelegen doel te bereiken. Ze

eindigt ook wanneer dat doel bereikt c.q. de hoofdtaak vervuld is.
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3 Het geeft houvast, men weet waar men aan toe is. Om met Alfred Lange

(1994:137) te spreken: ‘Het expliciteren van wederzijdse verlangens en af-

spraken heeft in iedere sociale relatie vermindering van onzekerheden tot

gevolg. Men weet (althans op bepaalde punten) waar men aan toe is’. Als

de cliënt weet wat hij van de hulpverlening kan verwachten, er mede

verantwoordelijkheid voor wil nemen en daarvoor de ruimte krijgt, neemt

dat een aantal onzekerheden weg. De cliënt zal zich niet zo gauw speelbal

voelen, hij weet waar hij op aangesproken kan worden, hij weet waar hij de

werker op kan aanspreken.

4 Het vergroot de overdraagbaarheid van het contact. In eerste instantie lijkt

dat alleen een voordeel voor de (hulpverlenings)instelling, maar bij nader

inzien blijkt ook de cliënt erbij gebaat. Wordt de werker ziek of valt hij om

andere redenen uit, dan kan een collega hem gemakkelijk(er) vervangen

omdat werkdoelen en gedragslijnen globaal vastliggen.

5 Met name het geschreven contract onderstreept het belang van de samen-

werkingsovereenkomst tussen werker en cliënt. Het contract maakt tast-

baar dat het probleem van de cliënt serieus genomen wordt. Werker en

cliënt hebben een soort verbond gesloten om het samen te lijf te gaan. Het

contract symboliseert dat zij op het gebied van de betrekking (interactie-

niveau) en op dat van de inhoud (probleeminhoudelijk niveau) voldoende

op één lijn zitten om een nieuwe fase in te gaan, waarin het werken aan

taken centraal staat. In sommige situaties kan ondertekening van het

contract als ‘overgangsritueel’ naar een volgende fase op zijn plaats zijn, al

is ondertekening is niet per se nodig.

6 Contracten kunnen (mede) materiaal leveren voor onderzoek naar het

taakgerichte model.

De hierboven genoemde argumenten hebben vaak extra kracht wanneer

meer partijen bij de hulpverlening betrokken zijn, bijvoorbeeld:

– meer cliënten, zoals gezinsleden;

– systemen die hulpverlening ‘opleggen’ aan de cliënt, zoals de rechtbank;

– systemen die verandering in gewenste richting belonen, zoals instanties

die bij voorwaardelijke hulpverlening betrokken zijn;

– casemanagementgroepen, waarin verschillende systemen samenwerken

om een probleem te tackelen waarbij zij betrokken zijn.

Het pleit moet in deze gevallen dan ook beslecht worden in het voordeel van

schriftelijke contractering.
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De middenfase

taakselectie, -planning en -voorbereiding*                            
taakuitvoering
taakrapportage, taakbespreking en probleemverandering*    

De middenfase vraagt 2 – 8 contacten                                                     

* wordt x maal herhaald

Hoewel ook in de beginfase met (taxatie)taken gewerkt kan worden, ligt het

zwaartepunt van de taakarbeid in de middenfase. In deze paragraaf wordt

stilgestaan bij taakselectie, -planning, -voorbereiding, -uitvoering, -rappor-

tage en -bespreking, nadat eerst is stilgestaan bij de centrale rol van taken en

de variatie aan taken waarmee binnen het model gewerkt wordt.

De taken waar het om draait

Doel en Marsh (1992:60) merken over de naamgeving van het model (in

Groot-Brittannië het task-centred model, dus een ‘e’ minder dan in het

Amerikaanse centered) op dat het terecht niet goal-focused of time-limited is

gaan heten, maar dat het zijn naam ontleent aan wat het onderscheidt van

andere benaderingen. Taken zijn in dit model de bouwstenen voor verande-

ring, die op zijn minst zo vaak begint bij ander handelen als bij andere

inzichten. Doel en Marsh (1992:74) voegen hieraan toe dat (begeleide) taak-

uitvoering mogelijkheden schept voor een nieuwe manier van denken en het

(her)analyseren van problemen. Het werken aan taken verschaft de social

worker specifieke interventiemogelijkheden waarmee het partnerschap tus-

sen cliënt en werker gestalte krijgt.

Het begrip ‘taak’ staat voor de activiteiten, handelingen, inspanningen die

cliënt en werker afspreken te verrichten, nadat ze die – in het verlengde van

het contract – uitdrukkelijk samen overeengekomen zijn en voor zover no-

dig hebben voorbereid.

Hoofdtaken beschrijven de grote lijn van wat er moet gebeuren, maar zeg-

gen niet in detail wat er gedaan moet worden. Ze worden geformuleerd bij

het overgaan van begin- naar middenfase.

Deeltaken of kortweg taken beschrijven specifieke handelingen die een uit-

werking zijn van de hoofdtaak. Ze worden van bijeenkomst tot bijeenkomst

geformuleerd.

Voor alle duidelijkheid: de werker die tijdens zijn gesprek met de cliënt

gebruikmaakt van diverse hulpverleningstechnieken is niet bezig met het

uitvoeren van taken in de zin van TGH. Evenmin is de cliënt bezig met het

uitvoeren van een taak wanneer hij aan de werker over zijn probleem vertelt,

en zijn probleemsituatie met deze uiteenrafelt. Veel van wat de werker in de

middenfase doet, is gericht op het selecteren van taken met de cliënt en op

het helpen ‘toerusten’ van de cliënt voor een succesvolle taakuitvoering.
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Taken kunnen gericht zijn op het beı̈nvloeden van:

– omstandigheden en situatie van de cliënt;

– de relatie van de cliënt met zijn omgeving (personen en instanties);

– de overtuigingen van de cliënt, zijn wensen en emoties;

– gedrag, handelwijzen, sociale vaardigheden van de cliënt.

Reid (1995:62) noemt een aantal voorbeelden van ‘veranderfuncties’ van ta-

ken:

– gericht in actie komen om een probleem of de context ervan te veranderen;

– creëren van een voedingsbodem voor het ontwikkelen van inzicht;

– toetsen van een nieuw verworven inzicht of vaardigheid;

– wijzigen van cognities;

– ontwikkelen en uitproberen van eigen mogelijkheden;

– vergroten van zelfwerkzaamheid en zelfvertrouwen;

– leren door ervaring.

De taakuitvoering valt in hoofdzaak maar niet uitsluitend buiten de ge-

sprekken.

Externe taken

Externe taken worden door de cliënt en/of de werker uitgevoerd tussen twee

TGH-gesprekken in; in het ene gesprek wordt de taak ontworpen en voor-

bereid en in het volgende nabesproken.

Externe cliënttaken worden als volgt onderscheiden:

– observatie/registratietaken: cliënt brengt bijvoorbeeld in kaart hoe vaak in een

week ruzies voorkomen, wat de aanleiding is en hoe lang ze duren;

– cognitieve (of mentale) taken: cliënt vergroot kennis en inzicht door bijvoor-

beeld informatie te vergaren over assertiviteit en eigen zwakke en sterke

kanten op dat vlak in beeld te brengen;

– gedragsgerichte taken: cliënt brengt een welomschreven verandering aan in

zijn gedrag, vervangt bijvoorbeeld verwijten door wensen; doet ik-uit-

spraken in plaats van algemene beweringen;

– situatie- of omgevingsgerichte taken: cliënt neemt een stap om verandering aan

te brengen in zijn situatie, door bijvoorbeeld een eenmalige uitkering aan

te vragen bij een instantie.

Externe taken van de werker zijn:

– taken die externe cliënttaken ondersteunen: bijvoorbeeld pleitbezorging en be-

langenbehartiging bij een instantie die een verzoek van de cliënt afwees;

– taken die de situatie van de cliënt in de gewenste richting veranderen of de con-

dities daartoe verbeteren, door bijvoorbeeld informatie te verzamelen of

aan anderen te verschaffen, professioneel gezag in te zetten, casemanage-

mentfuncties te vervullen.
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Contacttaken

Contacttaken (session tasks) worden door de cliënt, vaker cliënten (in meer-

voud, bijvoorbeeld een paar of gezin) uitgevoerd tijdens het hulpverle-

ningsgesprek op het bureau of bij een huisbezoek; voor- en nabespreking

kunnen aansluitend plaatsvinden. Soms gebeurt dit bij wijze van voorbe-

reiding op externe taken. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

– systematische planning van activiteiten: algemene planning, logistieke plan-

ning, opsporen van hindernissen;

– gestructureerde problem-solving: twee partners oefenen bijvoorbeeld met uit-

werken van een geschilpunt (omschrijven van het probleem, verhelderen

van standpunten, bedenken van alternatieven, wederzijds concessies doen,

selecteren van een aanpak);

– uiten van gevoelens: met elkaar delen van gevoelens (over een emotioneel

beladen onderwerp), positieve uitwisseling (wat waardeer je in elkaar?);

– gedragsherhaling en reflectie erop plus conclusies voor de nabije toekomst: een ruzie

van thuis naspelen of voortzetten, kijken waar het misging, daaruit con-

clusies trekken en oefenen;

– aanleren en uitvoeren van ontspanningsoefeningen.

Geleide praktijk

Bij geleide praktijk voert de cliënt een externe taak uit in een real life situatie,

terwijl de werker daarbij aanwezig is en coacht dan wel mentale of daad-

werkelijke ondersteuning biedt. Geleide praktijk vormt een ‘kruising’ tussen

externe en contacttaken. Bijvoorbeeld: de werker vergezelt een oudere cliënt

bij een lastig onderhoud met een medisch specialist, een wegloper gaat in

aanwezigheid van de werker op neutraal terrein een gesprek aan met zijn

moeder.

Andere taakvarianten

Taken zijn op verschillende manieren te onderscheiden. Zij kunnen enkel-

voudig zijn en meervoudig. Enkelvoudige taken betreffen één handeling,

meervoudige een reeks in elkaar grijpende handelingen.

Taken kunnen open zijn of gesloten: een open taak heeft geen duidelijk

eindpunt, een gesloten taak wel: taken kunnen eenmalig zijn of meermalen

uit te voeren, bijvoorbeeld elke dag. Ze vereisen per definitie actie, die zowel

lichamelijke als geestelijke inspanning vergt. Soms vraagt een taak voorna-

melijk cognitieve activiteit, bijvoorbeeld in het kader van besluitvorming; in

dat geval wordt gesproken van cognitieve of mentale taken.

Taken kunnen individueel zijn, wederzijds of gedeeld. In de laatste ge-

vallen moet gedacht worden aan contacten met meer cliënten, bijvoorbeeld

gezinsleden. Bij een wederzijdse taak kan het kind een taak krijgen ten

opzichte van de ouder en omgekeerd. Bij gedeelde taken krijgen twee of

meer mensen een zelfde taak te vervullen.

Een bijzonder type taken zijn symbolische of rituele taken (Van der Hart,
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1984). De cliënt krijgt de taak een belangrijke overgang in zijn leven als het

ware te markeren door het verrichten van een symbolische of rituele hande-

ling. Zo’n taak staat vaak in het kader van een proces van verwerking (reac-

tieve emotionele nood) of van het aanpassen aan nieuwe levensomstandig-

heden. Een gewone taak kan een ritueel karakter krijgen door het enigszins

plechtige, maar in elk geval betekenisvolle karakter: cliënte doet op een voor

haar betekenisvolle wijze de kleren van haar overleden man weg. Met dit

type taken wordt doorgaans niet begonnen, ze vormen veeleer de afronding

van een reeks voorafgaande taken en markeren de overgang naar een nieuwe

fase.

Congruente taken ten slotte, passen beter in het partnerschap van het

TGH-model dan paradoxale, waarbij de werker een ‘verborgen bedoeling’

heeft.

Taakselectie

Taakselectie slaat op het weloverwogen kiezen van een passende taak. Over

het geheel genomen zijn bij taakselectie twee sporen te onderscheiden:

– de cliënt doet een taakvoorstel, al dan niet op grond van een nieuwe visie

op het probleem of op (potentiële) strengths in zichzelf en de omgeving,

dat door cliënt en werker samen wordt getoetst op haalbaarheid en ver-

moedelijke effectiviteit;

– de werker komt met een taakvoorstel, op basis van professionele kennis en

ervaring, dat door cliënt en werker samen wordt getoetst op haalbaarheid

en vermoedelijke effectiviteit.

Om taakvoorstellen te toetsen is de gezamenlijke expertise van werker en

cliënt nodig; de expertise van één van beiden is per definitie onvoldoende.

De cliënt doet een taakvoorstel

Volgens Bailey-Dempsey (Jagt, N., 1998) die een onderzoeksproject leidde

naar taakgericht casemanagement op scholen, levert het vaak veel op om

cliënten aan te moedigen met ideeën voor een taak te komen. Dat geldt in het

bijzonder voor cliënten die door hun omgeving weinig serieus genomen

worden.

In andere gevallen weet een cliënt goed wat hem te doen staat, en toch wil

het uitvoeren maar niet lukken, vanwege ermee verbonden angst of andere

hinderlijke gevoelens.

Wanneer cliënten wel bepaalde ideeën hebben maar erg ambivalent zijn, is

het in de eerste plaats van belang dat de werker hun idee waardeert, ook al is

het slechts een half(slachtig) idee. In de tweede plaats kan hij samen met de

cliënt zoeken naar een taak van zodanige omvang, dat ze net in de ‘zone van

de naaste ontwikkeling’ (Vygotsky, bij Onstenk, 1999) ligt. Zo’n taak ligt net

niet buiten bereik; ze verlegt de grenzen en houdt een uitdaging in, maar die

is – met steun – voor de cliënt hanteerbaar. Voor elke cliënt is het van belang

om te beginnen met een taak die een optimale kans op succes geeft.
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Natuurlijk zal de cliënt ook ideeën naar voren brengen die de werker minder

geslaagd acht. Soms lijdt het idee aan dezelfde euvelen waarop ook eerdere

oplossingspogingen van de cliënt strandden. De werker kan de kwaliteiten

van de betrokken cliënten waarderen en toch kritisch zijn over de wijze

waarop ze die kwaliteiten benutten.

Soms zal de werker op ethische gronden de wenselijkheid van een door de

cliënt voorgestelde taak in twijfel trekken. Als hij bezwaren heeft tegen een

taakvoorstel omdat hij meent dat de cliënt zichzelf of anderen daarmee

schade doet, maakt hij dat onomwonden aan de cliënt duidelijk, zonder

veroordelend te zijn.

De werker doet een taakvoorstel

Soms heeft de cliënt ‘alles’ al geprobeerd en zijn er van zijn kant weinig

voorstellen te verwachten. Het is dan vanzelfsprekend dat de werker met een

voorstel komt, maar ook in andere situaties is er geen bezwaar tegen dat hij

zijn expertise benut. De idee van partnerschap wordt er geen geweld door

aangedaan. Cliënten blijken vaak teleurgesteld te zijn als de werker zijn

expertise niet benut; iedereen kent de karikatuur van de absurd non-direc-

tieve hulpverlener die elke vraag terugspeelt en op de vraag ‘Hoe laat is het?’

antwoordt: ‘Wat denk je er zelf van?’ Veel cliënten stellen een actieve inbreng

van de werker op prijs (Reid & Shapiro, 1969; Mayer & Timms, 1976). Een

competente hulpverlener is ‘bij’ met zijn vakliteratuur, heeft weet van on-

derzoek en onderzoeksresultaten op zijn vakgebied en heeft een voorkeur

voor benaderingen waarvan de werkzaamheid bewezen is. Reid (2000) heeft

een begin gemaakt met het uitwerken van taakmenu’s voor een groot aantal

veel voorkomende levensproblemen. Problemen worden kort omschreven op

basis van recente onderzoeksliteratuur en systematisch verzamelde prak-

tijkervaringen. Daarop volgt een reeks van taaksuggesties die bij het be-

sproken probleem effectief gebleken zijn. Evidence-based of practice-based

informatie kan de basis vormen voor een op maat geknipte taak. Met dat op

maat knippen begint de werker zelf, door een taakvoorstel te doen dat in zijn

ogen is afgestemd op de situatie, de vermogens en de hoofdtaak van deze

cliënt. Zo zal hij dat ook aan de cliënt overbrengen, maar deze tevens uit-

nodigen om samen de taak zo te modelleren, dat die voor de cliënt in de zone

van de naaste ontwikkeling komt te liggen en duidelijk in verband staat met

het overeengekomen doel.

Het is de kunst om een taak uiteindelijk zo te formuleren dat ze aan de ene

kant past bij het probleem en aan de andere kant aansluit bij de mogelijk-

heden van de cliënt en deze tegelijkertijd enigszins verruimt. Daarbij moet

ingecalculeerd worden dat de mogelijkheden van de cliënt door taakplan-

ning en -voorbereiding in positieve zin beı̈nvloed kunnen worden.

Taakplanning en taakvoorbereiding

Taakplanning en taakvoorbereiding komen aan de orde wanneer de cliënt ja

gezegd heeft tegen (uitdrukkelijk ingestemd met) een bepaalde taak. Overi-
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gens overlappen taakplanning en -voorbereiding elkaar ten dele, net als

taakselectie en taakplanning dat doen.

Taakplanning

Vooral in het begin moet bij de taakplanning zo weinig mogelijk aan het

toeval worden overgelaten. Het is nodig om nauwkeurig te omschrijven wat

de taak van de cliënt inhoudt, hoe, waar, wat en wanneer. Wat valt erbinnen,

wat erbuiten? Weet de cliënt duidelijk wanneer zijn taak afgerond is? Ook

moet duidelijk afgesproken worden hoe hij er de volgende keer over zal

rapporteren aan de werker. Niet alleen bindt het de cliënt aan zijn taak, het

is ook de manier om ‘stof’ te verzamelen waaruit volgende taken en de aard

van de taakplanning afgeleid kunnen worden.

Op de vraag: ‘hoe gedetailleerd moet een taakplanning zijn?’ is geen

eensluidend antwoord te geven. De richtlijn luidt: zo gedetailleerd dat wer-

ker en cliënt weten dat ze het over hetzelfde hebben en zo gedetailleerd dat

de kans op een geslaagde taakuitvoering optimaal is. Gaandeweg kan en

moet de cliënt meer ruimte krijgen om op eigen houtje details in te vullen.

Het maken van een taakschema is vooral nuttig wanneer een taak meer-

malen moet worden herhaald of uit diverse onderdelen bestaat. In alle ge-

vallen kan een simpel taakformulier of taakblad goede diensten bewijzen.

Opschrijven van de taak is geen must, maar dikwijls aan te bevelen.

Taakvoorbereiding en Taak Intensieve Planning (TIP)

Bij een voor de cliënt lastige taak kan de voorbereiding apart aandacht

krijgen door middel van oefening. Dit bijvoorbeeld via gedragsoefening of

rollenspel. Rolwisseling in het kader van een taakoefening kan daarbij nut-

tig zijn. Niet alleen kan de werker de rol van de cliënt spelen (en daarin voor

de cliënt model staan of deze een spiegel voorhouden), maar ook kan de

cliënt de rol van zijn ‘tegenspeler’ meer van binnenuit beleven en er zich

anders toe gaan verhouden.

De ervaring die met het oefenen wordt opgedaan kan aanleiding zijn tot

veranderingen in de taakplanning, bijvoorbeeld tot begrenzing of ‘in stukjes

knippen’ van de taak of juist tot uitbreiding ervan, omdat de cliënt duidelijk

meer aankan. Het kan nodig zijn te bespreken hoe de cliënt kan reageren als

de zaken anders lopen dan verhoopt; eerder werd al verband gelegd met de

‘stress inoculation’.

Systematische taakplanning en -voorbereiding verhogen de kans op een

geslaagde taakuitvoering. Reid (1975) toonde dit aan door een onderzoek met

experimentele en controlegroep naar het door hem ontwikkelde instrument

TIS (Task Implementation Sequence). Sindsdien is het werken op basis van

de TIS, in Nederlandse vertaling de TIP (Taak Intensieve Planning), de aan-

bevolen strategie. De TIP vat in kort bestek samen wat cliënt en werker te

doen staat.

TIP = Taak Intensieve Planning en houdt in:
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1 Gezamenlijk bedenken van taakalternatieven en een taak selecteren. De

werker knoopt zoveel mogelijk aan bij de ideeën van de cliënt, maar put

waar nodig actief uit eigen expertise en ervaring. ‘Van de vloer op zolder

stappen’ wordt vermeden; gekozen wordt voor taken die liggen in de zone

van naaste ontwikkeling. Aanmoediging kan op zijn plaats zijn: ‘Het zal

moeilijk zijn maar ik denk dat u het kunt’.

2 Bereiken van overeenstemming over de taakuitvoering. Het is van groot

belang dat de cliënt expliciet toezegt dat hij de taak wil uitvoeren.

3 Gedetailleerd plannen van de taak voor zover nodig. Goede planning – en

soms op schrift stellen – voorkomt misverstanden en bevordert succesvolle

taakuitvoering: de zaak wordt serieus genomen. Als er iets over het hoofd

wordt gezien komen er meestal wel herkansingen, behalve bij sommige

eenmalige taken. Die vragen dan ook extra zorg. Naarmate het traject

vordert, kan de planning globaler worden; de werker laat meer over aan de

cliënt.

4 Zorgen voor motivatie en beloning. De cliënt moet gemotiveerd zijn voor

het uitvoeren van de taak. Weten wat dat hem (op termijn) kan opleveren

kan genoeg zijn, maar soms is een directe stimulans nodig, bijvoorbeeld

door in het vooruitzicht stellen van een concrete beloning. Daarbij gelden

twee regels: a) de beloning is iets waaraan de cliënt waarde hecht (hoeft

niet groot of duur te zijn); b) belonen moet direct, duidelijk en systema-

tisch zijn: welke beloning geldt welk gedrag?

5 Oefenen van vaardigheden voor de taakuitvoering. ‘Generale repetitie’ is

de eenvoudigste vorm, de cliënt zegt bijvoorbeeld tegen de werker wat hij

van plan is tegen zijn baas te zeggen, maar ook andere vormen van rol-

lenspel zijn bruikbaar. Als er meer cliënten zijn, kan de werker hen vragen

samen een taak uit te voeren in zijn aanwezigheid (contacttaak of session

task) en die nabespreken.

6 Anticiperen op hinderpalen (stress inoculation). Nagegaan wordt welke

contextuele of persoonlijke factoren taakuitvoering in de weg kunnen

staan, bijvoorbeeld: middelen of gelegenheid ontbreken; iets loopt anders

dan verwacht; cliënt raakt in verwarring; automatische gedachten zeggen:

‘dit gaat wéér niet lukken’; de omgeving straft al dan niet bewust het

nieuwe gedrag af (en lokt het oude uit). Zowel cliënt als werker bedenken

wat er ‘tegen kan zitten’ en wat de cliënt daar dan tegenover kan stellen.

7 Samenvatten van taken inclusief de rapportagetaak. Dit gebeurt aan het

einde van het gesprek, bij voorkeur door de cliënt. Een taakformulier dat

ruimte biedt voor een beknopte omschrijving van de taak of taken –

mogelijk eerder tijdens het gesprek ingevuld – is vaak nuttig.

Taakrapportage, taakbespreking en probleemverandering

Op taakplanning en taakvoorbereiding volgt taakuitvoering. Meestal is de

werker niet bij de taakuitvoering van de cliënt aanwezig en de cliënt niet bij

die van de werker. De volgende stap is taakrapportage, dat wil zeggen: de

cliënt brengt de werker verslag uit en vice versa. Daarop volgt een gedetail-
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leerder taakbespreking en een inschatting van effecten op het target problem

(probleemverandering).

Taakrapportage

Als er geen acute andere thema’s zijn, begint het gesprek van werker en

cliënt met rapportage over de taakuitvoering. De rapportage van de cliënt

heeft in principe voorrang, maar soms is de werker met zijn taak of taken

wegbereider voor de cliënt. Cliënten kunnen dat nodig hebben als ze bij-

voorbeeld tijdelijk van slag zijn, op grond van vroegere ervaringen de werker

geen vertrouwen durven schenken of omdat ze – met hun andere culturele

achtergrond – een regelend optreden van de werker verwachten en het zinvol

lijkt hen daarin enigszins tegemoet te komen. De werker is in belangrijke

mate verantwoordelijk voor het scheppen van een klimaat waarin adequate

taakrapportage mogelijk wordt. Als hij de taakrapportage van de cliënt op

een oppervlakkige en mechanische wijze afdoet (of ‘vergeet’) ondergraaft hij

het TGH-model en de motivatie van de cliënt.

Het kan gebeuren dat de cliënt in gebreke gebleven is wat de overeengeko-

men taak betreft. Dat zal dan onderwerp van gesprek zijn. Doorgaans stelt

de werker voor om te onderzoeken wat de cliënt verhinderd heeft om op de

afgesproken manier in actie te komen. Zijn hinderpalen over het hoofd ge-

zien? De houding van de werker is primair onderzoekend en niet bestraffend

of disciplinerend. Hoe het gesprek verder verloopt en of de taak wordt bij-

gesteld dan wel beter voorbereid, hangt af van de reactie van de cliënt.

In de meeste gevallen hebben cliënten hun taak ten minste voor een deel

uitgevoerd, al dan niet met succes. De cliënt verdient waardering voor zijn

inspanning, ook al is het resultaat minder of anders dan beoogd. Elk pro-

bleemoplossend gedrag van de cliënt wordt zo veel mogelijk positief gela-

beld en pas in dat licht is het zinvol om te kijken wat minder goed gelukt is

en hoe dat kwam.

Meestal gebeurt de taakrapportage van de cliënt mondeling, maar niet zel-

den is er een schriftelijke component. Bij de taakplanning is afgesproken

waarover precies gerapporteerd zal worden en hoe. Soms hoeft de cliënt

alleen het resultaat van de taakuitvoering te melden, maar dikwijls hoort

erbij dat hij ook rapporteert over de manier waarop dit resultaat verkregen is.

Sommige cliënten kunnen wel in grote lijnen vertellen wat ze hebben ge-

daan en wat het resultaat is, maar weergeven hoe ze zover gekomen zijn lukt

nauwelijks. Reflecteren op het eigen handelen is voor hen moeilijk en soms

ook bedreigend. Toch kan de manier waarop de werker via hoe-vragen de

aandacht richt, bewerkstelligen dat de cliënt bij een volgende taakrappor-

tage explicieter en vollediger kan zijn. Dit kan trouwens ook een onderdeel

van de nieuwe taakformulering worden. Gaandeweg gaat de cliënt meer

stilstaan bij de manier waarop hij de dingen aanpakt en daarmee wordt zijn

verhaal gelaagder en rijker. Dat betekent ook dat het meer aanknopings-
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punten biedt voor interventies van de werker en dat de cliënt meer besef

krijgt van keuzemogelijkheden.

Voor het schriftelijk onderdeel van de taakrapportage ontwerpen werker en/

of cliënt soms een speciaal taak(rapportage)schema. De cliënt noteert bij-

voorbeeld een weeklang dagelijks impulsieve uitgaven en het moment

waarop hij die doet. Deze ‘boekhouding’ kan een speels element inhouden,

maar de effecten zijn serieus te nemen. Het gebeurt nogal eens dat de cliënt

zelf verrast wordt door de registratiecijfers en dat kan al tot verandering

leiden of een nieuw perspectief bieden. De schriftelijke rapportage geeft een

min of meer objectief beeld van het taakresultaat, maar krijgt in het TGH-

contact nog verder betekenis door het mondelinge verhaal van de cliënt en de

analyse van cliënt en werker samen. Het is een valkuil voor de werker om de

cliënt de schriftelijke rapportage letterlijk of figuurlijk uit handen te nemen

en zelf – hoe voorzichtig ook – conclusies te trekken. In de manier van

rapporteren van de cliënt zit ook altijd een stukje commentaar op de inhoud;

de werker dient daar alert op te zijn en kan de cliënt vragen dit commentaar

te expliciteren en hem daar zo nodig bij helpen. Verdere betekenisgeving

vindt plaats in de dialoog tussen werker en cliënt.

Taakbespreking

Taakrapportage en taakbespreking vloeien in elkaar over, maar het is wel

degelijk van belang ze te onderscheiden. Het is de verantwoordelijkheid van

de werker ervoor te zorgen dat het verhaal van de cliënt tot zijn recht kan

komen, en zo nodig actief na te vragen hoe de cliënt datgene wat met zijn

taakuitvoering samenhangt ziet, beleeft en beoordeelt.

Natuurlijk geeft de werker ook zijn visie vanuit eigen expertise, maar dat

is niet de start. Commentaar, feedback, ondersteuning, confrontatie, kortom,

welke interventie dan ook van de werker, kan pas doeltreffend zijn wanneer

niet alleen duidelijk is wat de cliënt feitelijk heeft gedaan en bereikt, maar

ook welke betekenissen hij eraan hecht, hoe een en ander hem raakt. De

taakbespreking dient een echte dialoog te zijn.

Doel en Marsh (1992) benutten het taakformulier, het blad of de kaart waarop

tijdens de taakvoorbereiding de taak van de cliënt is uitgeschreven niet

alleen als geheugensteuntje maar ook als opmaat voor de taakbespreking.

Het formulier of de kaart wordt een hulpmiddel om zowel een eerste stand-

puntbepaling van beide partijen als een dialoog tussen hen te stimuleren.

Cliënt en werker beoordelen onafhankelijk van elkaar de taakuitvoering op

een schaal van 0 tot en met 4, waarbij 0 staat voor een niet-uitgevoerde en 4

voor een volledig geslaagde taak. Het taakformulier of taakblad biedt – naast

plek voor het noteren van de taak – ruimte om zowel taakuitvoering als

taakresultaten te scoren ofwel ‘een cijfer te geven’. Als werker en cliënt elk

voor zich op grond van de taakrapportage tot een score gekomen zijn, vormt

dat het startpunt voor de dialoog. Het scorecijfer doet er minder toe dan dat

beiden worden aangezet de gegeven cijfers te beargumenteren, waarmee ook
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hun visie op de feiten, hun beleving en de norm die zij hanteren op tafel

komen. Dat kan onder meer verschillende waarderingen van de strengths

van de cliënt aan het licht brengen.

Probleemverandering

Voorafgaand aan of na de taakbespreking richt de werker de aandacht op

verschuivingen in het target problem van de cliënt. In hoeverre is er pro-

bleemverandering opgetreden? Voor wie is die verandering constateerbaar:

voor de werker, voor de cliënt, voor personen of instanties uit de omgeving?

Kernvraag is: welke afstand is inmiddels afgelegd van het probleem naar het

doel, en wat heeft de taak daaraan bijgedragen? Stilstaan bij wat door de

taakuitvoering is veranderd, is van belang omdat op deze manier stagnatie

tijdig opgemerkt wordt, cliënt en werker overzicht houden over het proces

(hier zijn we, en daar moeten we nog zien te komen in de resterende tijd), en

niet in de laatste plaats omdat het constateren van gewenste probleemver-

andering de motivatie in stand houdt of verhoogt.

Niet alle auteurs over taakgericht werken kiezen voor dezelfde gespreks-

opbouw: sommigen beginnen met het bespreken van de probleemverande-

ring om vervolgens taakuitvoering en taakresultaten te belichten. Dit geldt

bijvoorbeeld Tolson (1984:82 e.v.), Doel en Marsh (1992:72) en Rooney (1992:

237 e.v.). Rooney zegt: ‘Taakgericht werken richt zich op verlichting van

welomschreven problemen. Contacten beginnen bij voorkeur met het ‘‘op-

nemen’’ van de stand van zaken in verband met die problemen, of ze wel of

niet veranderd zijn ten opzichte van de beginsituatie. Het is zinvol om pro-

bleem- en taakbespreking uit elkaar te halen omdat soms problemen ver-

minderen zonder dat de taak is uitgevoerd en omgekeerd dat taken uitge-

voerd zijn zonder dat invloed op het probleem waarneembaar is’. Reid

(1982:105) prefereert de omgekeerde volgorde: ‘Doorgaans wordt aan het

begin van iedere sessie besproken wat de cliënt sinds de vorige sessie aan zijn

taak heeft gedaan.. . Dan wordt vastgesteld op welke manier de taakvervul-

ling van invloed is geweest op het probleem’. Dit is ook de volgorde die

Epstein (1992) aangeeft. Jagt en Jagt (2004a:159) geven tijdens en na de taak-

bespreking aandacht aan probleemverandering. Overigens geeft geen van de

auteurs aan dat met een specifieke volgorde betere resultaten bereikt wor-

den; op dit vlak zijn geen onderzoeken bekend, het gaat om werkervaringen.

Van de ene taak naar de andere

Soms is de taakuitvoering soepel verlopen: de cliënt kon goed met de taak

overweg en is tevreden over het resultaat. Werker noch cliënt heeft twijfel

over de vraag of met de taak een stap vooruit gezet is in de richting van het

afgesproken einddoel. Een volgende taak ligt voor de hand, iets moeilijker

dan de vorige misschien maar de cliënt heeft door zijn geslaagde taakuit-

voering meer zelfvertrouwen gekregen en durft het aan. Sommige cliënten

beschikken in aanleg over voldoende probleemoplossende vermogens, maar
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komen op eigen kracht niet ver (genoeg) omdat ze de nodige motivatie en

systematiek missen. Als TGH daarin voorziet, loopt het ‘als vanzelf’.

Maar niet altijd loopt de taakuitvoering op rolletjes en het incasserings- en

doorzettingsvermogen van cliënten wordt dikwijls op de proef gesteld. Juist

dan is het nodig om in de taakbespreking stil te staan bij wat is gelukt en wat

niet (zowel het een als het ander). Cliënten zijn dikwijls geprogrammeerd op

het kijken naar wat niet goed gaat. Als het door hen bereikte resultaat niet

het gewenste was, dan is het voor hen een uitgemaakte zaak dat ook de

stappen die daartoe leidden zonder uitzondering niet deugden. Dat ligt

doorgaans genuanceerder en daarom is het zinvol als de cliënt leert zijn

ervaringen in een ander licht te zien. Het is niet zo dat een perfecte uitvoe-

ring van het taakplan het hoogste goed is. Ook een (gedeeltelijk) mislukte

taakuitvoering kan een positieve betekenis krijgen als ze wordt gezien als

een mogelijkheid om de probleemspecificatie te nuanceren en beter zicht te

krijgen op de mogelijkheden van de cliënt en diens omgevingsveld. Daar-

naast kan een creatieve afwijking van de taak te prefereren zijn boven het

letterlijk uitvoeren ervan.

Benoemen en bekrachtigen van wat is gelukt, maakt het niet overbodig om

stil te staan bij factoren die de taakuitvoering belemmerden. Welke daarvan

zijn in de volgende taakronde uit te schakelen en hoe? Taakrapportage en

-bespreking leveren de grondstof voor de volgende taak. Van de cliënt, maar

soms ook van de werker, die bijvoorbeeld vanuit zijn positie beter een in-

stantie kan aanspreken die in gebreke gebleven is.

Soms is de volgende cliënttaak helemaal nieuw, andere keren blijft ze heel

dicht bij de oude:

– de cliënt krijgt dezelfde taak nog een keer mee, maar pas wanneer in de

voorwaardensfeer (beter) is voorzien in wat deze cliënt miste, bijvoorbeeld

meer informatie, gerichte aanmoediging, oefening;

– de nieuwe taak is gelijk aan de oude, maar nu duidelijker begrensd, omdat

de cliënt anders geneigd is zich eraan te vertillen en dan ontmoedigd

raakt;

– dezelfde taak moet worden vervuld in iets andere, wellicht ook moeilijker

omstandigheden; vooral taken die beogen ingeslepen gedragspatronen te

doorbreken vragen om herhaling, soms in meerdere ronden.

Een nieuwe taak kan dus een herkansing zijn van of een vervolg op de vorige;

hij kan ook een heel andersoortige bijdrage leveren aan de hoofdtaak. Taak-

planning en -voorbereiding vinden opnieuw plaats aan de hand van het TIP-

instrument, dat losser wordt gehanteerd naarmate de cliënt aan zelfstan-

digheid wint en de eindstreep in zicht komt.

De goede volgorde van taken bestaat niet, tenminste niet in algemene zin.

Werker en cliënt maken samen steeds opnieuw uit wat in hun geval een

goede volgorde is. Een oriëntatiepunt zijn daarbij de bij elke taakbespreking

geconstateerde vorderingen die zijn gemaakt met de hoofdtaak, die tot uit-

drukking komen in de probleemverandering. In wat langer lopende TGH-

trajecten is het zinnig na verloop van tijd daarbij – aan de hand van het

contract – uitgebreider stil te staan. Bij zo’n tussentijdse evaluatie wordt ook
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wat langer stilgestaan bij de relatie van werker en cliënt en de rolverdeling

tussen beiden. Verloopt de samenwerking volgens afspraak of doen zich nog

hinderpalen voor, bijvoorbeeld in de vorm van misverstanden of gefrus-

treerde verwachtingen? Uit een en ander kunnen conclusies worden getrok-

ken voor het laatste deel van het traject. Het is de rol van de werker om met

een zekere regelmaat aan het einde van het traject te refereren, zodat daar

naar toe gewerkt wordt. ‘Nu hebben we nog .. . contacten en ... tijd beschik-

baar om ... (doel) te halen’. Van het einddoel gaat trekkracht uit, omdat het

door de cliënt zelf geformuleerd is en door cliënt en werker op haalbaarheid

is gescreend. Wanneer blijkt dat de eerder uitgevoerde taken het (eind)doel

naderbij hebben gebracht, zal de trekkracht des te groter zijn. Juist de

eindlimiet dwingt tot concentratie van alle inspanning op het bereikbare

doel.

De eindfase

evaluatie: terug- en vooruitblik    afronding
afscheid 

Met de eindstreep in zicht zijn werker en cliënt toe aan de afronding, waarop

van meet af aan geanticipeerd is. De afronding (of afsluiting) kent twee

aspecten: evaluatie en afscheid.

Evaluatie

De evaluatie van het taakgerichte contact bevindt zich op het kruispunt

tussen kritisch terugzien en constructief vooruitzien (Brand, 1974:84). Bij

terugblikken wordt gekeken naar de gestelde doelen, het procesverloop en

de bereikte effecten. Bij vooruitblikken wordt uit die terugblik lering ge-

trokken over wat in de (nabije) toekomst nog te doen staat.

Terugblik

Bij het terugblikken grijpen werker en cliënt terug op de samenwerkings-

overeenkomst, die immers probleem, doelen, hoofdtaak en trajectduur om-

vat.

In de beginfase zijn de te veranderen omstandigheden (cliënt-situatiege-

richt) omschreven: het hoe, wat, waar, hoeveel en hoe vaak van het probleem

zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld (baseline). Aan de eindstreep wordt

bekeken hoe het er nu voorstaat:

– Wat is bereikt? En wat (nog) niet? Hoe staat het met het hoe, wat, waar,

hoeveel en hoe vaak?

– In welke mate is sprake van probleemverlichting en waaruit bestaat ze

precies? Zijn er effecten op samenhangende problemen of omstandighe-

den? Welke?
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– Welke probleemoplossende ervaringen heeft de cliënt opgedaan – en wel-

ke lering heeft hij daaruit getrokken?

Bovenstaande vragen betreffen de productevaluatie. Er wordt een soort winst-

en verliesrekening opgemaakt vanuit de perceptie van de cliënt. Net zo goed

als aan het begin van het TGH-traject werd uitgegaan van diens probleem-

omschrijving, is nu zijn beschrijving/beoordeling van de veranderingen het

uitgangspunt. Maar net als toen zal de werker zich niet onbetuigd laten en

vanuit de eigen professionele verantwoordelijkheid aangeven in hoeverre hij

verandering waarneemt en welke betekenis hij daaraan geeft in het licht van

de beoogde doelen. In een situatie van gedwongen of voorwaardelijke hulp-

verlening zal hij doorgaans uiteindelijk (niet per se aan het eind van het TGH-

traject, dat immers onderdeel kan zijn van een langerlopende begeleidings-

relatie) aan de externe opdrachtgever of partij moeten rapporteren over de

bereikte resultaten en de manier waarop de cliënt zich daarvoor ingezet

heeft. Dit eventueel met weergave van de verschillende visies van werker en

cliënt. Voorwaarde is wel dat externe rapportage uitdrukkelijk onderdeel van

het contract is geweest, zodat de cliënt op de hoogte is van dit feit en de

mogelijke consequenties.

De evaluatie omvat ook een procesevaluatie, waarvoor de volgende vragen

relevant zijn:

– Hoe is de werkwijze, het werken met taken, ervaren? Hoe hebben de rollen

van werker en cliënt vorm gekregen? Wat was in de rol van de werker

helpend en wat niet? Hoe heeft de cliënt zijn rol opgevat en hoe was zijn

taakinzet?

– Wat was bevorderlijk voor het ontwerpen, voorbereiden en uitvoeren van

taken en wat niet?

– Welke taken droegen vooral bij aan het bereikte resultaat, welke niet en

hoe kwam dat?

– Hoe zijn de tijdsduur en het aantal contacten beleefd en benut?

Vooruitblik

Het vooruitblikken in het afrondingsgesprek concentreert zich op twee vra-

gen:

– Hoe kan de cliënt op eigen kracht – dus zonder de werker – verder gaan,

wanneer het doel niet helemaal gehaald is en de hoofdtaak niet volledig is

afgerond? Werker en cliënt kunnen heel concreet doornemen hoe de laat-

ste denkt voort te gaan op de ingeslagen weg. Daarbij kan eventueel

nagegaan worden of de cliënt in zijn omgeving steunpunten kan vinden,

bijvoorbeeld bij een lotgenoten- of zelfhulpgroep. Niet zelden was een van

de laatste taken al gericht op het verwerven van dit soort steunpunten of

uitbreiding van het netwerk.

– Hoe kan de cliënt in de toekomst profijt trekken van de probleemoplos-

sende ervaringen die hij heeft opgedaan? Welke ervaringen hebben een

zodanig leerrendement opgeleverd dat het in ander verband opnieuw van
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pas kan komen (transfer)? Het is erom begonnen – gewenste – veranderin-

gen zo veel mogelijk te stabiliseren en te generaliseren.

Bij de vooruitblik naar de toekomst mag best worden gesproken over mo-

gelijk zwakke plekken en risico’s. Hinderpalen worden niet genegeerd, maar

het accent blijft liggen op bekrachtiging van hetgeen is bereikt. Bevestigen

en bekrachtigen dragen een steentje bij aan het consolideren van de veran-

dering(en).

Het kan zijn dat de cliënt gedurende het TGH-traject met een probleem

heeft afgerekend en zodoende van en voor zichzelf nieuwe mogelijkheden

heeft ontdekt. Wanneer bijvoorbeeld hinderpalen op het vlak van de sociale

vaardigheden zijn opgeruimd, kan het toekomstperspectief er ineens anders

uitzien. Bij (taak)gerichte verkenning van die toekomstperspectieven kan de

afronding van het hulpverleningstraject dan soms de weg openen naar een

nieuwe start, bijvoorbeeld de sollicitatie naar een nieuwe baan of inschrij-

ving voor een opleiding. De cliënt wordt gestimuleerd ervoor te zorgen dat

de doorgemaakte ontwikkeling zich voortzet. Soms kunnen motto’s of slo-

gans, die in de afgelopen periode hielpen om koers te houden, nog eens

opnieuw worden geënt. ‘Ik mag er wezen’ als vervanging van automatische

calimerogedachten; ‘consu-minderen’ of ‘less is more’ voor de big spender;

‘moeten maakt gek’ voor de cliënt die geneigd is zijn eigen dwangbuis te

construeren. Misschien ook is de tijdens het TGH-traject benutte slogan

‘versleten’ in de zin van aan vernieuwing toe. Dat accentueert dan dat er iets

wezenlijks is veranderd.

Afscheid

Aan het eind van de samenwerkingsrelatie mogen de systematische elemen-

ten in de communicatie de responsieve niet wegdrukken, evenmin als in

andere fasen. Afscheid nemen betekent: stilstaan bij de gevoelens die het uit

elkaar gaan oproept. Van de werker mag worden aangenomen dat hij daar-

mee professioneel kan omgaan, maar de cliënt dient de ruimte te krijgen om

zijn gevoelens – boosheid, opluchting, ambivalentie, twijfel, hoop – te uiten

en te onderzoeken. Meestal zal het voldoende zijn om het hart te luchten en

te ervaren dat de (non-verbaal en verbaal) geuite ‘gemengde’ gevoelens door

de werker worden herkend en geaccepteerd als behorend bij deze fase. Soms

kan enig afscheidsritueel helpen bij het zetten van een echte punt achter de

relatie. Een klein teken wordt opgericht: dit is het laatste moment van onze

samenwerking, vanaf nu is de cliënt cliënt-af. Het ritueel hoeft niet inge-

wikkeld te zijn, als het de betekenis van het moment maar onderstreept en

markeert. Het kan variëren van samen koffiedrinken tot elkaar een eenvou-

dig, symbolisch cadeautje geven, bijvoorbeeld een groot formaat paperclip

‘om voortaan de rekeningen bij elkaar te houden’.

Als er in een later stadium aanleiding voor is, kan het hulpverlenings-

contact heropend worden en kan een nieuw TGH-traject starten. Wanneer

zo’n ‘herhalingsoefening’ nodig is, betekent dat niet dat de hulpverlening in

de voorafgaande fase tekortgeschoten is. Zowel cliënten als werkers dienen
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zich dat te realiseren. Een pré is vaak dat de cliënt op basis van de eerder

opgedane ervaring meer vertrouwen durft te hebben in hulpverleners én in

het eigen vermogen om onder bepaalde condities effectief de eigen proble-

men aan te pakken.

Afronding maar geen afscheid

Meestal zal de beste hulp bestaan uit het beëindigen van de hulp, maar soms

is continuering wenselijk of zelfs noodzakelijk. Het vraagt deskundigheid

en alertheid om uit te maken wat in welk geval geldt. Als de werker verwacht

dat de cliënt het alleen zal klaren, zal hij dat de cliënt duidelijk en met

kracht van argumenten zeggen, en nagaan wat deze ervan weerhoudt om het

alleen te (durven) proberen. Steun bij het doordenken van volgende ‘auto-

nome’ stappen is dikwijls beter dan verlenging.

Soms is het de cliënt die aan een verlenging denkt, soms is het de werker

zelf die vindt dat stabilisatie en generalisatie van de verandering nog on-

voldoende zijn. Twijfel bij de een kan de twijfel bij de ander versterken, wat

tot gevolg kan hebben dat het contact wordt voortgezet, terwijl al grote

vorderingen zijn gemaakt en er geen duidelijke aanvullende doelstelling is.

Als die er wel is, kan een verlenging van één of enkele gesprekken worden

overeengekomen. Daarvoor gelden dezelfde condities als voor TGH in het

algemeen: doelgericht, termijngebonden, et cetera. Niet een utopisch streven

naar volledige probleemoplossing mag de drijfveer zijn, en de werker die het

prettig vindt om ‘onmisbaar’ te zijn is aan professionele zelfreflectie toe.

Behalve bij verlenging kunnen er nog drie andere situaties zijn waarin de

afronding geen einde is:

– het TGH-traject maakt deel uit van een langduriger begeleidingsrelatie.

Die langduriger begeleidingsrelatie bestond al voor de start van het

TGH-traject en gaat na afloop ervan gewoon door. Te denken valt aan de

budgetbegeleiding van een gezin over langere termijn, de voogd die bin-

nen kinderbeschermingsverband een pupil begeleidt, een langdurig ver-

plicht reclasseringscontact.

– er speelt een ander probleem dat een nieuw en apart TGH-traject recht-

vaardigt.

Dit kan blijken bij de evaluatie van het lopende TGH-traject of al eerder.

Mogelijk is de cliënt, die ervaren heeft dat hij met taakgericht werken op

het ene gebied verder komt (dikwijls met uitstraling naar andere gebie-

den), nu ook gemotiveerd op deze manier een ander probleem aan te pak-

ken.

– voor een ander probleem is andere, eventueel langduriger hulp noodza-

kelijk.

Al werkend kan gebleken zijn dat de problemen van de cliënt dieper

wortelen en vragen om een andere aanpak dan met TGH mogelijk is.

Zorgvuldige verwijzing ligt hier voor de hand.
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Voorbij de eindstreep

Een werker die een TGH-traject zorgvuldig evalueert en tevens het hele

traject heeft geregistreerd en gedocumenteerd, mogelijk deels in samenwer-

king met de cliënt (ingevulde taakformulieren), kan een zinvolle bijdrage

leveren aan verdere methodiekontwikkeling. Een registratiesysteem dat is

ingesteld op de structuur en systematiek van TGH kan daarbij helpen.

Het zijn ook maar niet alleen grote onderzoeksopzetten die op dit vlak

zoden aan de dijk zetten. Reflectie van de uitvoerend werker op eigen erva-

ringen met het model en dat liefst in een kring van teamleden die op de-

zelfde basis werken en ook onderzoeksminded zijn, past naadloos in de geest

van het model. ‘Juist een uitvoerende werker verkeert in een unieke positie

om door een zorgvuldige bestudering van een beperkt aantal van zijn eigen

cases, eventueel aangevuld met cases van zijn directe collega’s, kleine studies

te doen’, zegt de Nederlandse onderzoeker Melief (1989:35). Van der Laan

bepleit het ‘leren van gevallen’ (1996) door reconstructie van casuı̈stiek.

Bastiaanse (2004) breekt een lans voor meer uitwisseling tussen werkers over

taakontwikkeling en ‘good practices’ in deze.

Zeker nu recent onderzoek en onderzoeksmethoden in het curriculum van

het hbo zijn opgenomen, stijgen de kansen dat werkers zich willen inzetten

voor praktijkonderzoek. Reid (2000) laat zien hoe een verbinding gelegd kan

worden tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijkonderzoek. Die twee

typen onderzoek hebben elkaar nodig, en het lijkt bij uitstek een taak voor

werkers om op het vlak van taken systematisch na te gaan wat werkt. Meer

hierover in het volgende en laatste hoofdstuk.

Varianten van TGH: diverse problemen, contexten, doelgroepen

Het taakgerichte werkmodel is uitgewerkt voor diverse problemen en werk-

contexten, voor cliënten in ‘natuurlijke’ groepen (gezinnen) en in gefor-

meerde groepen, en voor onvrijwillige cliënten.

TGH in relatie tot verschillende problemen

Reid gaat in zijn Taakgerichte Strategieën (1995) in op alcoholproblemen,

psychosociale problemen rondom depressie en angst, chronisch psychiatri-

sche aandoeningen, en gebrek aan noodzakelijke voorzieningen en hulp-

bronnen. Elders formuleerde hij, in samenwerking met studenten, docenten

en ervaren social workers, taakmenu’s voor een groot aantal problemen die

zich met een zekere regelmaat in de social workpraktijk voordoen.

TGH in verschillende werkcontexten

Taakgericht werken is beschreven in de context van het medisch maat-

schappelijk werk, de ambulante zorg voor psychiatrische patiënten, het be-

drijfs- en het schoolmaatschappelijk werk (Reid & Epstein, 1980). Het heeft

toepassing gevonden in onder meer pleegzorg en adoptie (Rooney, 1981;

Rzepnicki, 1982), in reclassering en kinderbescherming (Goldberg c.s, 1985;
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Larsen & Mitchell, 1980) en met ouderen (Rathbone-McCuan c.s. 1983; Na-

leppa & Reid, 2003). Uit onderwijservaringen opgedaan met het opleidings-

boek van Jagt en Jagt (1990/2004a) blijkt dat (deeltijd)studenten en stagiairs

in zeer verschillende contexten ermee uit de voeten kunnen. Dit blijkt ook

uit uitspraken op internetfora van social workstudenten (citaten in Jagt &

Jagt, 2004a).

TGH met gezinnen en andere samenlevingsvormen

Reid uitte zijn waardering voor de ‘family therapy movement’, die op-

kwam in de jaren vijftig en zich vooral liet inspireren door de systeemtheo-

rie. De voortrekkers van deze beweging waren afkomstig uit psychiatrische

en psychotherapeutische hoek. Een uitzondering was de social worker Vir-

ginia Satir die met haar boeken (1964, 1972) internationaal gezag verwierf.

Reid zag in de ontwikkeling van de gezinstherapie een gunstig nieuw per-

spectief maar ook een minder gewenste reductie. Zoals social workers zich

voorheen eenzijdig richtten op intrapsychische processen, ging de aandacht

nu eenzijdig naar ‘family dynamics’ en verdwenen én het individu én de

omgevingsfactoren naar de achtergrond. Daarom werd de noodzaak gezien

om het taakgerichte model uitdrukkelijker uit te werken voor hulpverlening

aan gezinnen. Daarbij werd dankbaar gebruikgemaakt van ontwikkelingen

in de ‘family-therapy’ maar tevens relatie gelegd met het concept ‘family-in-

environment’ (een variatie op het social workconcept ‘person-in-environ-

ment’). De bekendste publicaties zijn: Family Problem Solving (Reid, 1985),

Task-centered Practice with Families and Groups (Fortune, 1985) en delen van

boeken van Tolson (1994) en Reid (1995) over werken met gezinnen. De ge-

bruikte term is niet ‘family therapy’ maar ‘family-problem-solving’ (Reid) of

‘family practice’ (Tolson) om de nadruk te leggen op het (ruimere) social

caseworkgehalte. Het kan in de genoemde teksten gaan om een compleet

traject gezinsbegeleiding maar ook om enkele gezinsgesprekken binnen een

individueel traject. Aandacht gaat onder meer naar de complexer contracte-

ring en dito ‘motivational congruence’, de selectie van gezamenlijke en we-

derzijdse taken, het hanteren van het TIP-instrument en het oefenen met

contacttaken in gezinsverband.

TGH met groepen

In taakgericht werken met geformeerde groepen (in tegenstelling tot ‘na-

tuurlijke’ groepen als gezinnen) is het uiteindelijke doel gelegen in oplos-

sing of verlichting van de problemen waarmee ieder groepslid individueel

kampt. Het groepsproces wordt benut om de basale activiteiten van het

TGH-werkmodel te bevorderen. Taakgerichte groepen zijn vrij klein, door-

gaans vier tot acht leden, en ook vrij homogeen qua problematiek en doelen

(Garvin, 1985; Macy-Lewis, 1985). Ook hier aandacht voor het specifieke van

contractering, taakbespreking e.d. in groepsverband.

TGH met onvrijwillige cliënten

In de beschrijving van de beginfase hierboven zijn onvrijwillige cliënten al

‘meegenomen’. Onvrijwillige cliënten kunnen zowel individuen, gezinnen
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of groepen zijn. Uitgewerkt is (Marsh & Fisher, 1992; Rooney, 1992) op welke

manier ten minste gedeeltelijke ‘motivational congruence’ tot stand ge-

bracht kan worden met zowel wettelijk onvrijwillige cliënten (in het kader

van reclassering of kinderbescherming) als sociaal onvrijwillige cliënten (die

contact met een social worker leggen onder druk van partners, werkgevers,

of bijvoorbeeld de woningbouwvereniging, die het als voorwaarde stelt om

huisuitzetting op te schorten). Het TGH-werkmodel blijkt, met enige mo-

dificaties in de beginfase, goed toepasbaar. In de Nederlandse literatuur zijn

elementen van Rooney’s theorie uitgewerkt door Jagt (2001) voor onvrijwil-

lige hulpverlening en door Menger en Krechtig (2004) voor reclasserings-

werk.

Taakgerichte werkvormen die weliswaar buiten het kader van dit boek val-

len, maar tot slot van dit hoofdstuk kort gememoreerd mogen worden zijn:

taakgericht management in welzijnsorganisaties (Parihar, 1984), taakgericht

opbouwwerk (Ramakrishnan e.a., 1994) en taakgerichte supervisie, zoals be-

schreven in het boek Task-centered Model for Educational Supervision (Caspi &

Reid, 2002). Het laatste boek heeft weliswaar niet direct betrekking op social

work, maar het is wel geschreven met het oog op de opleiding van social

workers. De manier waarop social workers via in dialoog met hun supervisor

ontwikkelde taken (actief) leren, heeft vele parallellen met de manier waarop

cliënten leren van de taken die ze overeenkomen met hun social worker.
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j12 Onderzoeken naar het taakgerichte
model

Inleiding

Uit de voorafgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat ontwerpers en

gebruikers van het taakgerichte model grote waarde toekennen aan kennis

die wordt verkregen door middel van onderzoek. Er is dan ook veel onder-

zoek gedaan naar TGH; daaraan is tot nu toe al vaak gerefereerd (niet alles

wat in hoofdstuk 9 naar voren gebracht is, zal hier terugkomen). Een rol

speelt zeker dat William Reid als hoogleraar niet alleen expert was op het

vlak van social welfare maar ook op het vlak van social research. Behalve over

social work publiceerde hij verschillende gezaghebbende en internationaal

bekende werken over social workonderzoek, samen met Smith (1989), met

Fortune (1999) en met Kirk (2002). Hij was thuis in de social workpraktijk,

werkte ook jarenlang als uitvoerend maatschappelijk werker, kortom hij was

‘practitioner’ en researcher. De levenslange betrokkenheid van William Reid1

loopt als een rode draad door de (onderzoeks)geschiedenis van TGH, maar

met hem waren en zijn tal van andere onderzoekers van TGH actief. Dit

hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste onderzoeken die naar het

taakgerichte model zijn gedaan.

Begonnen wordt met de drie grote onderzoeken die Reid en Epstein in de

jaren zeventig verrichtten in het kader van de ontwikkeling van het taak-

gerichte model, waarna wordt vervolgd met onderzoeken van Reid naar

effectieve taakplanning en naar de effectiviteit van het taakgerichte model in

het algemeen. Aangezien het model internationaal veel weerklank vond,

werd er ook buiten de VS onderzoek naar gedaan. Beschreven worden drie

onderzoeken naar toepassingsmogelijkheden van TGH in diverse contexten

in Engeland. In de VS deden O’Connor en Reid onderzoek naar cliënten die

ontevreden waren met de korte duur van het model. In de loop der jaren nam

de ‘onderzoeksdichtheid’ van TGH sterk toe; Reid schreef daarover in 1997

een overzichtsartikel, waarvan in dit hoofdstuk de essentie weergegeven

wordt. Na een kort intermezzo over een taakgericht onderzoeksproject in

Nederland, gaat het over twee bijzondere onderzoeken ten behoeve van TGH

in de VS en in Engeland, waar wetenschappers (Reid in de VS en Marsh en

Doel in Engeland) nauw samenwerkten met praktijkmensen, zowel social

workers als leidinggevenden en – deels – cliënten. Na weergave van een
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kritische beschouwing van Kirk en Reid (2002) en van Hunsley en DiGulio

(2002) over de mate waarin onderzoeksresultaten ‘verschil maken’, wordt

besloten met de beantwoording van onderzoeksvraag E: In hoeverre is het

model taakgerichte hulpverlening een onderzoeksmatig (evidence-based en

practice-based) gevalideerd hulpverleningsmodel?

Drie ontwikkelingsgerichte onderzoeken van Reid en Epstein, 1972

Reid en Epstein beschrijven drie onderzoeken die in de beginfase van het

taakgerichte model zijn gedaan. In hun visie moeten gebruikers van het

model het door middel van onderzoek blijven ontwikkelen. Alleen op die

manier kunnen hiaten worden ingevuld en overtuigingen worden vervangen

door bewijzen. ‘Wij pleiten ervoor dat onderzoeksactiviteiten min of meer

als standaardonderdeel van een hulpverleningsprogramma worden uitge-

voerd. Wij willen hiermee zeggen dat een instelling een deel van haar budget

en een deel van de werktijd van haar personeel zou moeten reserveren voor

onderzoek’.

In de eerste twee van de door Reid en Epstein ontworpen en begeleide

onderzoeken werden studenten van de mastersopleiding Social Work in

Chicago ingezet als caseworkers. Bij het tweede project werd een deel van het

onderzoek uitgevoerd door een gekwalificeerde en ervaren maatschappelijk

werker, Kwiatkowski geheten, die naderhand als eerste op het taakgerichte

model promoveerde. In het derde onderzoek werd het casework verricht

door drie opgeleide en ervaren caseworkers. Alle onderzoeken vonden plaats

in een academisch ziekenhuis in Chicago, de eerste twee op de afdeling

medisch maatschappelijk werk en het derde op de afdeling ambulante zorg

voor psychiatrische patiënten.

Eerste onderzoek

Het eerste onderzoek had betrekking op elf cliënten. De student-caseworkers

werkten onder supervisie van Epstein, een van de onderzoekers. Gegevens

werden verkregen uit door de studenten gemaakte rapporten en uit korte

vragenlijsten die door de patiënten werden ingevuld. De uitkomsten waren

over het algemeen hoopgevend; vijf patiënten vermeldden dat de problemen

waarvoor zij hulp hadden gevraagd, waren opgelost of aanmerkelijk waren

verlicht; vier hadden enige verlichting voor hun problemen gevonden en

twee bleken eigenlijk geen hulp nodig te hebben. In twee gevallen kon het

aanvankelijk gestelde doel niet worden gehandhaafd, omdat zich urgente

problemen voordeden die de aandacht van zowel cliënt als werker opeisten.

In een ander geval kon de cliënt niet aan de afgesproken taak toekomen

omdat hij letterlijk ‘plat’ op zijn rug lag. De taakuitvoering werd overge-

nomen door de werker.

Op grond van deze ervaringen werd het model aangevuld met procedures

voor het onderbreken van het werken aan de taak als gevolg van urgente

problemen, en voor het optreden van de werker als vertegenwoordiger van de

BSL - ACA_BK_1KZM - 1812_9789031352906 320

Van Richmond naar Reid312



cliënt wanneer deze lichamelijk niet in staat is zelf te handelen. Met het licht

herziene model werd daarna onderzoek 2 uitgevoerd.

Tweede onderzoek

Het tweede onderzoek werd uitgevoerd met inzet van twintig (master)stu-

denten van dezelfde opleiding. Zij kregen een kleine caseload en werden

ondersteund door intensieve individuele en groepssupervisie van de staf van

de medisch maatschappelijk werkafdeling van het ziekenhuis, en door Reid

en Epstein als leiders van het onderzoek. Opzet was een zo groot mogelijke

verscheidenheid aan cases onder de loep te nemen. De eerste case die een

student-werker kreeg toegewezen werd diens projectcase. De verwijzingen

gebeurden door aan het ziekenhuis verbonden artsen en verpleegkundigen

die niet wisten dat de betrokken patiënten zouden participeren in het on-

derzoek.

Er werd gebruikgemaakt van drie gegevensbronnen: 1 een semigestructu-

reerd onderzoeksgesprek met de cliënt onmiddellijk na de eerste twee

hulpverleningsgesprekken (deze gesprekken werden gevoerd door het staflid

Kwiatkowski), 2 een semigestructureerd onderzoeksgesprek met de cliënt

kort na het laatste contact met de caseworker (deze gesprekken werden ge-

voerd door een student/caseworker, die een andere cliënt interviewde dan

degene met wie hij of zij zelf had gewerkt), 3 verslagen die de student-

caseworkers maakten van ieder contact met de cliënt volgens een bepaald

format.

In het onderzoeksverslag van Reid en Epstein staan gegevens over karak-

teristieken van de cliënten en van de problemen waaraan gewerkt werd, over

de omvang en de duur van de hulpverlening, over taakformuleringen, over

soorten taken en het niveau van uitvoering, en over de activiteiten van de

werker met betrekking tot de taken. Speciale aandacht krijgen de taakuit-

voeringsschaal (4 volledig uitgevoerd, 3 in aanzienlijke mate uitgevoerd, 2

gedeeltelijk uitgevoerd en 1 minimaal of niet uitgevoerd) en de waardering

van cliënten met betrekking tot de resultaten van de hulpverlening. Aan de

hand van dertien items konden de cliënten aangeven hoe ze de hulp hadden

ervaren.

Naar voren kwam dat cliënten problemen op twee niveaus benoemen, een

eerste niveau (oppervlakte, een proefballonnetje) en een tweede niveau (wat

daaronder zit en wat de cliënt voor anderen, maar dikwijls ook voor zichzelf,

minder acceptabel vindt). Een ander resultaat was dat het van grote beteke-

nis bleek om samen met de cliënt de problemen te rangschikken in volgorde

van belangrijkheid. In de praktijk bleek dat soms al taken waren geformu-

leerd voordat het probleem voldoende geëxploreerd was.

Sommige werkers hadden het moeilijk met cliënten die steeds nieuwe

problemen aankaartten. Dit riep de vraag op in hoeverre het mogelijk of

wenselijk is om het gesprek op specifieke ‘target problems’ gericht te hou-

den. Onder welke omstandigheden is responsiviteit ten opzichte van de

moeilijkheden die de cliënt op een gegeven moment bezighouden belang-

rijker dan de noodzaak om vast te houden aan de systematiek?
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Ook het reeds aan het begin van de hulpverlening bepalen van een tijdlimiet

bleek voor verschillende werkers een lastige opgaaf. Het waren vooral hun

eigen bedenkingen die hen ervan weerhielden om hierover duidelijk te zijn.

Uit de reacties van cliënten kwam naar voren dat maar weinigen moeite

hadden met de korte duur.

Het oordeel van de cliënten over de geboden hulpverlening was overwe-

gend positief, zozeer zelfs dat de onderzoekers opmerken dat men haast zou

denken dat hier sprake is van een ‘aureooleffect’.

Derde onderzoek

Het derde onderzoek had de opzet na te gaan hoe ervaren social workers,

werkzaam in een polikliniek voor psychiatrische patiënten, met het taak-

gerichte model omgingen. Drie afgestudeerde ervaren werkers werden be-

reid gevonden aan het project mee te doen; tweemaal per week kwamen ze

met Reid en Epstein bijeen om het verloop van hulpverleningsprocessen te

volgen. De werkers legden hun werkverslagen voor en vulden vragenlijsten

in die betrekking hadden op de soort problemen, de taken, belangrijke

interventies en de taakuitvoering. Het bleek dat de problemen binnen deze

setting complexer waren en moeilijker te definiëren dan in de onderzoeken 1

en 2; ook bleek de probleemtypologie hier van meer nut dan verwacht bij het

in kaart brengen van de veelkoppige problemen. Omdat de werkers meer

kennis en ervaring hadden op het gebied van menselijk handelen dan de

student-werkers uit de eerdere onderzoeken, lukte het hen vrij soepel om tot

een heldere en voldoende volledige probleemformulering te komen.

In algemene zin toonde het project aan dat het model bruikbaar was voor

maatschappelijk werkhulpverlening aan de cliënten van de polikliniek.

Reid en Epstein concluderen dat de drie onderzoeken hebben voldaan aan de

doelstelling: verder ontwikkelen van het taakgerichte model. Het beeld van

het ‘model-in-actie’ is uiteraard diffuser dan het ‘model-op-papier’. Zo hoort

het ook, is hun conclusie. Pogingen om tegenstrijdigheden tussen deze

beelden met elkaar te verzoenen – door praktijk en theorie beter op elkaar af

te stemmen – vormen het wezen van modelontwikkeling. Als zij ‘moeten

kiezen tussen de zekerheid van nooit in twijfel getrokken geloof en de

onzekerheid die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek’, kiezen Reid en

Epstein voor de laatste optie om te proberen de belofte van hun casework-

model waar te maken (1977:236).

Onderzoek naar de procedure Taak Intensieve Planning (TIP), 1975

Veel experimenten die beschreven werden in Taakgericht casework in de praktijk

(1980) bevatten wel waardevolle informatie over toepassingsmogelijkheden

van het model maar geven onvoldoende uitsluitsel over de effectiviteit ervan.

Het eerste onderzoek dat met experimentele en controlegroepen werkte,

betrof de selectie, planning en voorbereiding van cliënttaken (Reid, 1975).
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Het doel was na te gaan of gebruikmaking van de procedure Taak Intensieve

Planning (kortweg TIP) invloed had op de uitvoering van taken.

Een groep van 32 cliënten, hoofdzakelijk schoolkinderen, werd willekeurig

verdeeld over een controlegroep en een experimentele groep. Zestien werkers

in opleiding gingen aan de slag met een cliënt uit de controlegroep en één uit

de experimentele groep. Tot het vierde gesprek was de aanpak voor beide

groepen gelijk. Daarna werd de aanpak gewijzigd: in de experimentele groep

werd gewerkt op basis van de TIP en in de controlegroep werd alleen ge-

zamenlijk een taak geformuleerd en verder niets. De taakbespreking in het

volgende contact van cliënt en werker werd op de band opgenomen. Aan de

hand van deze opnamen beoordeelden onafhankelijke werkers de vorderin-

gen die met de taken waren gemaakt, zonder dat ze wisten of het ging om

een cliënt uit de experimentele of de controlegroep. De onderzoeksresultaten

wezen uit dat door de experimentele groep 70 procent van de taken in

aanzienlijke mate of volledig was uitgevoerd, tegen slechts 20 procent door

de controlegroep. De conclusie was dat toepassing van de TIP in belangrijke

mate het uitvoeren van taken bevorderde.

In haar dissertatie (1977)2 analyseert Tolson de toepassing van de TIP bij de

hulpverlening aan een echtpaar dat veertien jaar getrouwd was en drie kin-

deren had in de leeftijd van vier tot dertien. De man had hulp gevraagd voor

huwelijksproblemen; brede exploratie inventariseerde problemen met de

opvoeding van de kinderen, seksuele problemen en communicatieproble-

men. In het artikel beperkt Tolson zich tot de communicatieproblemen, die

werden gespecificeerd als: elkaar veelvuldig onderbreken, de discussie mo-

nopoliseren en steeds veranderen van onderwerp. Deze gespecificeerde pro-

blemen werden niet tegelijkertijd aangepakt, maar beurtelings, steeds met

tussentijd van een week. De aanpak resulteerde in een vermindering van 68%

in het aantal onderbrekingen, 45% van het aantal monopoliseringen en het

veranderen van onderwerp nam af met 12%.

Onderzoek naar de effectiviteit van TGH, 1982

Een volgend onderzoek van Reid betrof de mate van doeltreffendheid van

het taakgerichte model bij het verlichten van target problems. De doelstel-

ling was na te gaan:

– in welke mate de taakgerichte aanpak bijdroeg tot verandering van het

target problem;

– in hoeverre de effectiviteit werd beı̈nvloed door bijzondere kenmerken van

cliënt, probleem of werker;

– op welke wijzen werkers het model in de praktijk gebruikten en of speci-

fieke handelingen en technieken van invloed waren op taakvervulling en

probleemverandering;

– of de resultaten van de aanpak duurzaam waren en hoe de cliënten over

het model oordeelden.
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De onderzoeksopzet

Twee gelijksoortige experimenten werden opgezet, weer met experimentele

groepen en controlegroepen, die elk in de loop van een opleidingsjaar wer-

den voltooid. Hiervoor werden weer studenten van de master Social Work

van de universiteit van Chicago ingezet, in totaal 44. Ze werkten met cliën-

ten van het schoolmaatschappelijk werk, van een psychiatrisch centrum en

een jeugdzorginstelling. Er participeerden 87 cliënten: 47 vanuit de school,

38 vanuit het psychiatrisch centrum en 2 van de jeugdzorginstelling. Bij de

start kreeg elke student-werker twee cases toegewezen waarvan er een na de

probleemidentificatie en de eerste probleembespreking (na de eerste twee

weken) willekeurig werd aangewezen voor de experimentele groep en een

voor de controlegroep (fase 1). In de volgende drie weken was de aanpak

verschillend: voor de experimentele groep werd gewerkt volgens het taak-

gerichte model en voor de controlegroep met een soort placeboaanpak:

‘steunende aandacht’ (fase 2). Voor beide groepen volgde een tweede pro-

bleembespreking, waarna voor de experimentele groep de taakgerichte aan-

pak werd voortgezet en in de controlegroep gestart werd met een taakge-

richte aanpak. Na drie weken werd de behandeling in de experimentele

groep afgerond (fase 3). Voor de controlegroep volgde een derde probleem-

bespreking en een voortgezette behandeling op basis van de taakgerichte

methode. Na drie weken werd de behandeling afgerond (fase 4). Gemiddeld

twee maanden later volgden voor beide groepen follow-upgesprekken.

Probleemverandering in relatie tot taakuitvoering

Het volgende overzicht geeft weer hoeveel verandering optrad in de target

problems en in de algemene problematiek.

Target problems Experimentele groep Controlegroep

Aanzienlijke verlichting 18 (42%) 11 (26%)

Matige verlichting 21 (49%) 20 (46%)

Minimale dan wel geen verandering of erger 4 (9 %) 12 (28%)

Algemene problematiek Experimentele groep Controlegroep

Aanzienlijke verlichting 18 (42%) 8 (19%)

Matige verlichting 17 (40%) 22 (46%)

Minimale dan wel geen verandering of erger 8 (19%) 13 (30%)
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Voor de controlegroepen werd nagegaan wat het verschil was tussen de

periode met steunende aandacht en de daarop volgende periode met taak-

gerichte aanpak.

De versnelde verbetering in de groep met de taakgerichte aanpak leek over-

een te stemmen met de resultaten van de experimentele groep. Over het

geheel genomen blijkt uit de bevindingen dat de taakgerichte methoden

bijdroegen tot verlichting van de target problems, los van wat cliënten op

eigen initiatief of in reactie op de steunende aandacht volbrachten.

Er werden ook analyses verricht om na te gaan of bijzondere kenmerken

van cliënten, problemen of werkers aantoonbare invloed hadden. Dat bleek

niet het geval.

De werkers rapporteerden in totaal 440 cliënttaken; dat is gemiddeld onge-

veer vijf per case. Van 370 taken werd de uitvoering door de werkers beoor-

deeld. De belangrijkste reden voor het ontbreken van een beoordeling was

dat de cliënt geen gelegenheid had om de taak uit te voeren en dat in

sommige gevallen de werkers nalieten een taakbespreking te houden of het

oordeel over de taakuitvoering vast te leggen.

Er werden nauwelijks taken van de werkers gerapporteerd, omdat het

begrip taak met betrekking tot de activiteit van de werker nog niet was

ontwikkeld toen het project begon.

Het merendeel van de taken (55%) werd volledig vervuld, 16% werd in aan-

zienlijke mate vervuld, 7% werd gedeeltelijk vervuld. In het eerste jaar werd

65% van de taken uitgevoerd en in het tweede jaar 84%.

Taakuitvoering scoorde hoger naarmate de geëngageerdheid van de cliënt

groter was. Werkers beoordeelden de geëngageerdheid op een vijfpunts-

schaal onmiddellijk na het contact waarin de taakplanning had plaats ge-

vonden. Wanneer geëngageerdheid als gering of neutraal werd beoordeeld (1

tot en met 3 punten) bleek dat 30% van de taken volledig werd uitgevoerd, bij

een geëngageerdheid van 4 en 5 punten was dat 76%. Het herhalen van een

taak leverde goede resultaten op: dan werd 93% van de taken volledig of in

aanzienlijke mate uitgevoerd. Bij een tweede herhaling werden deze resul-

taten weer minder (64%).

Uitgaande van de structuur van het model was de verwachting dat er een

positieve correlatie zou zijn tussen taakuitvoering en probleemverandering.

Deze relatie werd onderzocht door de gemiddelde taakresultaten te verge-

Gemiddelde probleemverandering Steunende aandacht Taakgerichte aanpak

target problems 6,7 7,2

totale probleemsituatie 6,4 7,3
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lijken met de gemiddelde resultaten van de overall probleemverandering in

de experimentele fase van iedere case.

Voor alle cases samen (eerste en tweede jaar) werd een coëfficiënt berekend

van .39 (p<.01); voor de cases in het eerste jaar een coëfficiënt van .27 (p<.05)

en voor het tweede jaar een coëfficiënt van .50 (p<.05).

Hoewel werd gehoopt dat de correlatie wat hoger zou liggen, kon toch niet

worden verwacht dat de relatie tussen taakuitvoering en probleemverande-

ring volledig zou zijn, zelfs niet wanneer de taakuitvoering de enige oorzaak

van de probleemverandering zou zijn geweest. Verandering in een probleem

kan worden veroorzaakt door één geslaagde taak die voorafgegaan werd door

een aantal mislukte pogingen, of door een serie taken die stap voor stap naar

het gewenste doel toewerkten. De toename van de correlatie in het tweede

jaar geeft aan dat de mogelijkheden van het model beter werden benut.

Behalve de verhouding tussen taakuitvoering en probleemverandering

werd ook de inhoud van de gesprekken geanalyseerd.3 In 80% van de cases

werden activiteiten ontplooid binnen het sociale systeem van cliënten. Bij de

schoolkinderen betrof dit contacten met onderwijzers of ouders, bij de vol-

wassenen ging het om contact met andere medewerkers van het psychi-

atrisch centrum.

Bevindingen bij de follow-up

Follow-upgesprekken hebben tot doel de mate van duurzaamheid van de

hulpverleningsresultaten vast te stellen en tevens van cliënten te horen wat

ze van de aanpak vonden.

De gesprekken werden twee maanden na afsluiting van de behandeling

gevoerd. In het eerste jaar vond met 77% en in het tweede jaar met 89%

procent van de cliënten een follow-upgesprek plaats. Met een aantal cliënten

was er geen follow-up omdat zij niet te vinden waren.

Het eerste deel van de follow-upgesprekken bestond uit een vergelijkbare

probleembespreking als in een eerder stadium plaatsvond. Probleemveran-

dering sinds de afronding van het TGH-traject werd gemeten door een on-

afhankelijke beoordelaar, die de gegevens over de cliënt bij de afsluiting

vergeleek met de gegevens die tijdens de follow-up verzameld werden. De

helft van de gevallen werd door een tweede beoordelaar opnieuw beoordeeld

om de betrouwbaarheid te controleren. In 75% van de gevallen waren de

beoordelaars het met elkaar eens.

Over het algemeen genomen had de probleemverandering na afsluiting

standgehouden (70%), of was zelfs verbeterd (21%). Achteruitgang werd ge-

meten bij 9%. Van de cliënten vond 80% dat hun algemene probleemsituatie

tijdens de follow-upperiode was verbeterd en 20% dat in die periode geen

verandering was opgetreden. In het sociale systeem van de cliënten kwam

men tot de percentages 60 en 40. Dat de oordelen van cliënten zelf optimis-

tischer zijn dan die van de beoordelaars, is mogelijk te verklaren doordat de

cliënten eerder geneigd waren tot sociaal wenselijke antwoorden en doordat

hun beleving van behandelde problemen veranderde, terwijl de beoordelaars

zich baseerden op feitelijke gegevens.

BSL - ACA_BK_1KZM - 1812_9789031352906 326

Van Richmond naar Reid318



Bij de follow-up kregen de cliënten ook enkele vragen voorgelegd over de

aanpak als geheel. Over het algemeen was de beoordeling positief: ruim 70%

van de cliënten gaf een duidelijk gunstig oordeel over de aanpak op alle

onderdelen – met uitzondering van de begrensde duur. Deze uitzondering

gaf aanleiding tot een apart – later te bespreken – onderzoek.

Drie onderzoeken in Groot-Brittannië, 1985

Drie onderzoeksprojecten naar het task-centred model in Groot-Brittannië

worden beschreven door Goldberg, Gibbons en Sinclair (1985). Het gaat hen

erom beter zicht te krijgen op de toepassingsmogelijkheden van het taak-

gerichte model in verschillende werksettings in Engeland, waar de werkers

voor het eerst met het taakgerichte model aan de slag gingen.

In hun inleiding op de onderzoeksbeschrijvingen laken Goldberg c.s. de

wat zij noemen ‘half-digested psychoanalytic theory’ op het gebied van social

casework. Ze vinden het noodzakelijk concreter te zijn over de doelstellin-

gen van het werk en opnieuw mogelijkheden en grenzen ervan in kaart te

brengen. Het taakgerichte model biedt hen daarvoor goede aangrijpings-

punten. De onderzoeken van Reid en Shyne (1969) en de beschrijving van 18

onderzoeken in de VS en Canada door Reid en Hanrahan (1982) inspireerden

en motiveerden hen om te zoeken naar de verbinding tussen bepaalde pro-

fessionele interventies en waarneembare veranderingen bij cliënten. Het

ging om onderzoek naar:

– Task-centred casework in two intake teams, door Ian Sinclair en David

Walker;

– Task-centred casework in a probation setting, door Matilda Goldberg en

Stephen Stanley;

– Task-centred social work after parasuicide, door Jane Gibbons, Irene Bow

en Janet Butler.

Task-Centred Casework in Two Intake Teams

Dit project betreft twee intaketeams van een Social Service Department in de

binnenstad van Londen. Social Service Departments bieden hulp- en dienst-

verlening op een groot aantal terreinen die in Nederland door diverse in-

stellingen bestreken worden, zoals jeugdzorg, algemeen maatschappelijk

werk, ouderenzorg en reclassering. In tegenstelling tot wat vaak gebruike-

lijk is, kregen de betrokken werkers geen faciliteiten voor hun participatie in

het project. Toch verbond ieder van hen zich aan het project voor anderhalf

uur in de week. De eerste drie maanden werd deze tijd besteed aan training

in het taakgerichte model en kennismaking met de onderzoeksinstrumen-

ten.

Daarna nam iedere werker met twee – niet speciaal geselecteerde – cases

aan het project deel. Ze werkten met de betrokken cliënten volgens het

taakgerichte model en legden daarvan op de gebruikelijke wijze verslag. De

verslaglegging stelden ze ter beschikking aan de onderzoekers. Daarnaast
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vulden zij vragenlijsten in, waarin zij zo concreet mogelijk beschreven in

hoeverre de cliënten erin slaagden om gestelde doelen te bereiken. Tijdens

het laatste contact vroegen de werkers hun cliënten toestemming voor een

bezoek door een onafhankelijke medewerker, die hen zou vragen naar hun

ervaringen. Na verkregen toestemming werden de cliënten spoedig bezocht,

en door de onderzoeker gevraagd naar de resultaten en hun beleving van de

hulpverlening. Hierbij werd gebruikgemaakt van een vijfpuntsschaal voor

het meten van probleemvermindering.

Op basis van de van werkers en cliënten verkregen gegevens probeerden de

onderzoekers antwoorden te formuleren op de volgende vragen:

– Met welk soort cliënten kreeg het project te maken en welke hulpvragen

hadden ze?

– Wat waren de resultaten van de aanpak? Wie kwamen met de werker tot

overeenstemming over het target problem en de uit te voeren taken? Wie

waren van mening dat hun problemen aanzienlijk verminderd waren?

– Waardoor werden veranderingen veroorzaakt, volgens de werkers en vol-

gens de cliënten?

– Welk verband kan gelegd worden tussen de behaalde resultaten, de ken-

merken van de cliënten, de verschillende afdelingen en de verschillende

social workers?

De conclusie geeft aan dat, naar verwachting, de projectresultaten begrensd

waren, maar dat het project belangrijke aanwijzingen (important evidence)

verschafte over de mogelijkheden van taakgericht casework.

Van de 133 cases hadden er 12 betrekking op ouderen. Het merendeel (92)

van de cliënten was tussen de 20 en 50 jaar. Er waren 104 volwassenen met

kinderen. Opmerkelijk was dat 73% van de cliënten vrouwelijk was. Ook de

meeste werkers waren vrouwen: social casework bleek very largely a service by

women for women.

Van de 133 cliënten waren er 56 (42%) met wie geen overeenstemming over

een probleem werd bereikt, met 77 (58%) lukte dat wel; overeenstemming

over de (hoofd)taak kwam tot stand met 76 (57%), 29 (22%) stopten vóór

laatste gesprek, 47 (35%) hielden contact tot en met laatste gesprek, en met 40

(30%) hiervan volgde een follow-upgesprek; van deze 40 rapporteerden er 22

volledige of aanzienlijke probleemoplossing en 18 gedeeltelijke of geen pro-

bleemoplossing.

Kenmerkend voor het brede terrein dat Social Service Departments bestrij-

ken, is de grote variatie in vragen en hulpvragen. Zo kwamen er 13 aanvragen

binnen voor dagopvang voor kinderen, was bij 17 cases sprake van dwang of

drang, waren er 6 aanvragen voor ouderen van wie anderen dachten dat ze

hulp nodig hadden, en nog eens 6 waarbij om huishoudelijke hulp of een

telefoonaansluiting werd gevraagd.

In 13 gevallen vond de social worker dat er een probleem was maar de

cliënten zelf niet, in 6 gevallen werd het contact na één gesprek afgebroken.

In 16 gevallen was het taakgerichte model niet bruikbaar, wegens verhuizing
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of omdat een andere instelling hulp verleende, in 11 gevallen vond de werker

het model niet bruikbaar omdat de cliënt bijvoorbeeld gezinshulp wenste.

Samenvattend zeggen de onderzoekers dat in twee derde van de gevallen het

model niet volledig werd toegepast; dat een kwart van de cliënten pro-

bleemverlichting rapporteerde die met toepassing van het model in verband

kon worden gebracht, en dat één op de zes volledige verbetering of aan-

merkelijke verbetering meldde. Ze voegen hieraan toe dat een arts opgetogen

zou zijn als een van de vier patiënten echt baat zou hebben bij een behan-

deling. Aanvullend vermelden zij dat het kostenplaatje van het taakgerichte

model er gunstig uitziet: geen enkele van de cases besloeg meer dan 12

contacten, en meer dan twee derde werd in 5 contacten afgerond.

Voor de lezer van het onderzoeksverslag valt op dat alle bij de Social Service

Departments binnenkomende aanvragen – van de meest uiteenlopende aard

– tot het project werden toegelaten. Het mag dan niet verwonderen dat het

percentage afvallers hoog uitvalt: voor het aanvragen van een gezinshulp of

een telefoonaansluiting is het taakgerichte model niet nodig. De onderzoe-

kers vragen zich in hun conclusie dan ook terecht af of het taakgerichte

model bij alle gevallen wel goed aansloot. Ze gaan ook in op de invloed die

de werkers hebben op de resultaten (79): ‘Sommige werkers slaagden er in

met een relatief hoog percentage van hun cliënten een taakgericht case-

workproces aan te gaan en deze cliënten rapporteerden aanzienlijke pro-

bleemvermindering’.

Andere werkers hadden een relatief hoog aantal drop-outs en veel van hun

cliënten die doorzetten waren niet tevreden met de resultaten. De positieve

uitkomsten waren vrijwel uitsluitend te vinden in de caseload van vijf van de

dertien werkers. De vijf ‘slechtste’ werkers hadden slechts één positieve uit-

komst op een totaal van veertig cases. Statistisch gezien overdrijven deze

cijfers het verschil tussen ‘goede’ en ‘slechte’ werkers, maar zij onderstrepen

het belang van ‘het verschil in werkers’ bij de resultaten van het taakgerichte

model en de noodzaak om hiernaar verder onderzoek te doen.

Hierbij valt aan te tekenen dat dit opgaat voor welke methode dan ook.

Met de beste instrumenten kunnen de grootste fouten worden gemaakt.

Vakmanschap bestaat ook uit houdingsaspecten zoals empathie, warmte en

echtheid (in TGH-termen: responsieve communicatie) en – hier wellicht ook

belangrijk – uitdrukkelijk geloof in de werking van het instrument, ook wel

een van de gemeenschappelijke of ‘common’ factors genoemd die er in elke

hulpverleningsbenadering toe doen (Snellen, 2007; De Vries, 2007).

In het project is niet gebleken dat de nadruk op specifieke problemen en

het werken met een tijdlimiet de resultaten beı̈nvloedde. Goldberg c.s. te-

kenen hierbij aan dat de werkers in Engeland mogelijk minder overtuigd

waren van de zin hiervan – en er dus ook minder nadruk op hebben gelegd

dan de werkers in de VS. Zij sluiten af met de opmerking dat verder onder-

zoek nodig is om vast te stellen voor welk soort problemen het model ge-

schikt is, voor welke situaties het aangepast moet worden en wat de ken-

merken zijn van werkers die met het model goede resultaten bereiken. Ze
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kondigen aan dat het Engelse National Institute for Social Work een training

ontwikkelt voor werken met het taakgerichte model.

Task-Centred Casework in a Probation Setting

Van april 1976 tot oktober 1977 werd in een Differential Treatment Unit

(DTU), een reclasseringsunit in de binnenstad van Londen, geëxperimen-

teerd met toepassing van het taakgerichte model bij cliënten met een proef-

tijd (on probation). Een lastig aspect was dat een proeftijd voor minimaal een

jaar werd vastgesteld en dat het taakgerichte model een tijdsbestek kent van

ongeveer drie maanden. Omdat de proeftijd kon worden ingekort tot zes

maanden, werd de taakgerichte aanpak tot die duur opgerekt. Het project

werd uitgevoerd door negen opgeleide en ervaren probation officers, die psy-

chodynamisch georiënteerd waren. Zij richtten zich tot dan toe op diep-

gaande exploratie van het verleden van hun cliënten; hun uitgangspunt was

dat inzicht krijgen in het verband tussen vroegere ervaringen en huidige

problemen een belangrijke stap was op weg naar herstel. Ook kenden ze aan

de relatie cliënt-werker een cruciale betekenis toe.

Het kostte twee jaar om een steekproef samen te stellen van 100 gegadig-

den, die geschikt leken voor de taakgerichte aanpak. Met twee derde (64) van

deze mensen werd binnen 6 maanden een task-centred traject afgerond.

Onder de 36 voor wie het model niet bleek te werken, waren verhoudings-

gewijs meer hard-core delinquenten, zij waren jonger, leefden vaak buiten

gezinsverband, waren werkloos en/of behoorden tot een etnische minder-

heidsgroep.

In de proeftijd werd gewerkt aan problemen die in overleg met de cliënten

waren vastgesteld.

De werkers waren niet vertrouwd met het stapsgewijs toewerken naar een

gezamenlijk vastgesteld doel. Toch waren ze zich – op grond van de voor-

bereidende cursus taakgericht werken – bij het begin van het project al

enigszins bewust van de vage doelen die hun gebruikelijke aanpak ken-

merkten en de tamelijk paternalistische en beschermende relatie die ze on-

derhielden met hun cliënten.

Over de hele linie bleek het lastig om los te komen van het model waarmee

ze al jarenlang ervaring hadden. De ‘vrijheid’ die ze kenden in het psycho-

dynamische model bij het exploreren van het verleden, misten ze in de

taakgerichte benadering. Ze voelden zich beperkt doordat ze al in de start-

fase moesten kiezen voor een ‘target problem’ en een doelformulering.

Er werden dan ook vele valse starts gemaakt: er werd bijvoorbeeld en-

thousiast met taken begonnen voordat een probleem was vastgesteld; en

soms waren de taken veel te ambitieus zodat de taakbesprekingen dikwijls

over mislukkingen gingen.

Nadat de groep vier maanden geworsteld had met teleurstellingen, bracht

een van de werkers een succeservaring in: de case van een jonge cliënt die

zich met veel inzet losmaakte uit een streetgang en er in slaagde een baantje

te vinden in een winkel. De werker leerde hieraan dat hij zijn jonge cliënten
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doorgaans behandelde als een vader die weet wat goed is voor zijn kind, in

plaats van hem te zien als een opgroeiend persoon die zelf richting kan geven

aan zijn leven. Dit markeerde een zekere omslag: gaandeweg begonnen de

werkers uit te gaan van wat cliënten zelf als hun probleem zagen, ook gingen

ze zich meer richten op het activeren van cliënten om zelf te gaan onder-

handelen met huisvestingbureaus, sociale diensten en verwanten. Ze brach-

ten meer lijn in de aanpak als die dreigde te verzanden in een baaierd van

problemen en gebeurtenissen, en ook zorgden ze voor een duidelijke afron-

ding van het caseworkproces, terwijl eerder het einde nauwelijks werd ge-

markeerd. Al werkend kregen zij meer vertrouwen in de methode en konden

zij vrijer met het model werken, al waren er werkers die een voorkeur

hielden voor een meer indirecte en impliciete wijze van werken. Wel streef-

den ze allemaal naar een groter mate van helderheid in wat zij beoogden.

De belangrijkste resultaten van het project werden vastgesteld aan de hand

van twee metingen: één door de werker in het laatste gesprek, waarbij werd

vastgesteld in hoeverre de taken waren gelukt, en de andere door een onaf-

hankelijke onderzoeker in het follow-upgesprek, waaraan door 44 van de 64

cliënten werd deelgenomen. Bij 22 cliënten werden hoge scores genoteerd op

het gebied van taakvervulling en probleemvermindering, bij de anderen

waren deze scores lager. Bij het follow-uponderzoek bleek dat de korteter-

mijnaanpak minstens zo effectief was als de gebruikelijke langetermijnaan-

pak.

Uit de commentaren komt duidelijk naar voren dat het project voor de

betrokken werkers eigenlijk een soort leerschool was. De indruk bestaat dat

de ambivalentie van de werkers en het leerproces dat ze moesten doormaken

om vertrouwd te raken met het taakgerichte model, een ongunstige factor

vormde bij het vaststellen van de toepassingsmogelijkheden van het model.

De kwaliteit van een auto bepalen aan de hand van de rijresultaten van

iemand die nog moet leren rijden, lijkt een hachelijke onderneming.

Task-Centred Social Work After Parasuicide

Pogingen tot zelfdoding doen een zwaar beroep op instellingen voor ge-

zondheidszorg. In ongeveer één op de zeven gevallen die binnenkomen op

de eerstehulpafdeling van ziekenhuizen, is sprake van een zelfmoordpoging.

Het risico van herhaling is hoog; verschillende onderzoeken vermelden een

percentage van 20 tot 30% binnen een jaar (WHO, 1968). Andere onderzoe-

ken, van Chowdhury c.s. (1973), Ettlinger (1975) en Hawton (1980), geven

geen positieve hulpverleningsresultaten te zien op het gebied van herhaling

en mortaliteit. Uit de onderzoeken blijkt wel dat social workers en ver-

pleegkundigen met een gerichte training de behandeling van suı̈cidale

patiënten evengoed aankunnen als psychiaters.

Voor het task-centred project After Parasuicide baseerde men zich op de

uitgangspunten van de crisisinterventietheorie (Rapoport, 1970) en theorie

over het werken met contracten. Het taakgerichte model bouwt voort op

bepaalde elementen van de crisistheorie, werkt met contracten, en heeft het

voordeel dat de interventies duidelijk zijn beschreven en getoetst in ver-
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schillende settings. Het project – dat liep van april 1975 tot maart 1976 –

werd uitgevoerd in een middelgrote stad in het zuiden van Engeland, in het

Accident and Emergency Department van een algemeen ziekenhuis. Alle

patiënten werden eerst gescreend door twee psychiaters die aan het project

deelnamen; patiënten met een ernstige psychiatrische stoornis en groot ri-

sico voor herhaling werden van het project uitgesloten.

De overigen werden door middel van verzegelde enveloppen verdeeld in

een experimentele en een controlegroep. Aan het eind van het project be-

stonden beide groepen uit 200 patiënten.

Patiënten van de E-groep (experimenteel) werden direct verwezen naar een

van de twee speciaal hiervoor aangestelde social workers, die hun basis

hadden in de psychiatrische faculteit van de universiteit en geen ervaring

hadden met het taakgerichte model. Zij kregen consultatie van de senior

onderzoeker van het project (Gibbons).

Patiënten van de C-groep (controle) kregen de gebruikelijke hulp: 54%

werd terugverwezen naar de huisarts, 33% kreeg een out-patient aanbod en

13% werd verwezen naar maatschappelijk werkinstellingen. Er werd gewerkt

onder zware druk, omdat het risico van herhaling met dodelijke afloop

steeds aanwezig was.

Het project ging uit van zes hypothesen. Vergeleken met de C-groep zouden

patiënten uit de E-groep:

1 in het volgende jaar minder vaak een suı̈cidepoging doen;

2 in het volgende jaar minder vaak gebruikmaken van de hulp van een

psychiater;

3 in het volgende jaar minder gebruikmaken van – via de huisarts verkregen

– antidepressiva;

4 minder last hebben van depressieve stemmingen bij de follow-up op korte

en lange termijn;

5 meer verbetering ervaren in de sociale problemen bij de follow-up op korte

en lange termijn;

6 meer tevreden zijn met de geboden dienstverlening.

De onderzoeksresultaten (in de volgorde van de hypothesen) luidden als

volgt:

1 Er bleek geen significant overall-verschil tussen de patiënten uit de

E-groep (herhaling 13,5%) en patiënten uit de C-groep (herhaling 14,5%);

2 Van de E-patiënten maakte 75% geen gebruik van psychiatrische hulp,

tegenover 66% uit de C-groep. Korte contacten (minder dan 5) waren er bij

10% van de E-cases tegenover 17% van de C-cases. De vrouwen maakten

minder gebruik van psychiatrische hulp;

3 In 59% van de E-cases en 61% van de C-cases werd gebruikgemaakt van

kalmerende medicijnen, die door de huisarts werden verstrekt;

4 Beide groepen noteerden aanzienlijke verbetering na 4 en na 18 maanden

op de Beck Depression Inventory, die depressie meet. Er was geen statis-

tisch significant verschil tussen beide groepen;
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5 Na 4 maanden was de verbetering in sociale problemen bij de E-cases 81%

en bij de C-cases 67% – een statistisch significant verschil. Na 18 maanden

was dit verschil teruggebracht tot 66% en 63%;

6 E-cases waren significant meer tevreden over de geboden dienstverlening

dan C-cases; ongeveer drie maal zoveel E-cases waren ‘zeer tevreden’, en

tweemaal zoveel C-cases waren ‘ontevreden’. Er waren geen aanwijzingen

dat E-cases problemen hadden met de tijdlimiet.

De resultaten gaven duidelijk aan dat de E-groep meer tevreden was over de

geboden hulp en over de gerichtheid ervan op probleemoplossing. De vraag

was hoe het kwam dat desondanks de taakgerichte aanpak geen invloed had

op herhaling van de zelfmoordpogingen. Toen dat werd nagegaan bleek er

een kleine groep van cliënten te zijn, die onmiddellijk na het eerste of tweede

gesprek een nieuwe poging tot zelfdoding deden. Toen de taakgerichte be-

handeling daarna toch werd voortgezet, konden werker en cliënt elkaar

vinden in een probleem- en doelformulering en werd met succes aan taken

gewerkt. Dat gold bijvoorbeeld een cliënte die een overdosis nam toen haar

man, die in het buitenland werkte, haar schreef dat hij wilde scheiden. Na de

suı̈cidepoging werd de taakgerichte benadering voortgezet met goede resul-

taten.

In het merendeel van de 27 herhalingsgevallen was de afloop minder suc-

cesvol. In vijf gevallen braken de cliënten het contact al snel af. Twee van hen

waren ongetrouwde mannen van rond de dertig, met een lange historie van

drankmisbruik en zwervend van hot naar her. De overige drie ‘herhalers’

waren vrouwen met wie er minder dan drie gesprekken waren: twee wezen

maatschappelijk werk hulp af, één verkoos groepstherapie.

In een tweede groep ‘failures’ leken cliënt en werker soms lippendienst te

bewijzen aan het model. In andere gevallen waren de problemen niet toe-

gankelijk voor het model – verzwegen drankproblemen bijvoorbeeld – of

veranderden ze per dag. Ook kwam het voor dat een doel werd gekozen

zonder dat voldoende was geëxploreerd of de cliënt dat werkelijk wilde of

werd de tijdlimiet al te snel losgelaten. De taakgerichte principes werden

soms door de werkers genegeerd onder voortdurende druk van dreigende

herhaling met fatale afloop. Ten slotte waren er cliënten die er een zeer

chaotische levensstijl op nahielden en die weinig met de hulpverlening

deden. De onderzoekers geven als commentaar dat in zo’n geval werken met

het taakgerichte model lastig is omdat de cliënten voortdurend door allerlei

problemen en gebeurtenissen worden overvallen (c.q. ze zelf veroorzaken).

Toch vonden de cliënten zelf dat zij door de systematiek van de taakgerichte

begeleiding meer lijn in hun bestaan konden brengen.

De conclusie is dat het voorkómen van herhaling van pogingen tot zelfdo-

ding een zeer complexe aangelegenheid is, mede vanwege de multicausali-

teit. Voor die cliënten waarvan in het begin duidelijk is dat zij tot de hoge

risicogroep behoren, zou een gepland langeduurcontact met daarbinnen

episoden van kortdurende taakgerichte aanpak mogelijk tot betere resulta-
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ten leiden. Maar ook zo’n aanpak biedt geen garantie voor het voorkomen

van herhaling.

Toelichting van de onderzoekers bij de drie projecten

Om diverse redenen, aldus Goldberg c.s., werden in de projecten verschil-

lende onderzoeksmodellen toegepast. In de projecten 1 en 2 werd gewerkt

met een ‘before and after’ design. Cliënten en hun problemen werden be-

schreven aan de start van het project (baseline), ontwikkelingen tijdens het

proces werden vastgelegd, en ten slotte werden de uiteindelijke resultaten

bepaald. De resultaatbepaling gebeurde in eerste instantie door de cliënten

in samenwerking met de maatschappelijk werker en in tweede instantie door

de cliënten in samenwerking met een onafhankelijk onderzoeker. Project 3

werkte met een ‘random allocation experimental’ design waarmee het mo-

gelijk werd om overeenkomstige groepen, te weten een experimentele taak-

gerichte groep en een ‘traditionele’ controlegroep, met elkaar te vergelijken.

In het Social Services project werd 42% van de cases afgesloten na de

exploratiefase, in het Parasuicide project was dat 30% en bij het Probation

project was een overeenkomst over een te bewerken probleem de voorwaarde

om te starten. Bij het Social Servicesproject startte 57% van de cliënten met

het werken aan taken, bij het Probation project 64% en bij het Parasuicide

project 67%. In alle drie settings ging het merendeel van de cliënten akkoord

met het gezamenlijk vaststellen van een target problem, het werken met

taken en met een tijdlimiet. In deze beperkte zin bleek het taakgerichte

model toepasbaar bij 50 tot 66% van de cases in de projecten.

In elk project waren de meeste cliënten met wie een follow-upgesprek

gevoerd werd, tevreden met de resultaten van het taakgerichte werk. Van de

cliënten van Social Services en Probation verklaarde resp. 58% en 60% dat

hun problemen opgelost waren, of sterk verminderd. Bij de follow-up na vier

maanden gaf 81% van de cliënten van het Parasuicide project aan dat hun

problemen minder waren geworden; na 18 maanden was dat 66%. De expe-

rimentele en controlegroep gaven geen verschil te zien in herhaling van

suı̈cidepogingen en in verbetering van de overall probleemsituatie. Na vier

maanden scoorde de experimentele groep beter op probleemvermindering.

De experimentele groep maakte ook minder gebruik van psychiatrische

hulp, de cliënten waren minder depressief en meer tevreden over hun be-

handeling. De teleurstellende resultaten bij ‘herhalingsgevallen’ moeten

niet leiden tot veronachtzaming van deze positieve bevindingen, aldus

Goldberg c.s.

In het Probation project komen de recidivecijfers van de groep die taak-

gerichte hulp kreeg vrijwel overeen met die van de groep die traditioneel

langetermijn casework kreeg. Toch waren de deelnemers die taakgerichte

hulp kregen, zelfbewuster geworden en was de periode dat zij van de hulp-

verlening gebruik maakten korter. Geplande kortdurende hulpverlening

lijkt dus bij deze cliënten aan te slaan. Goldberg c.s. concluderen dat de

besproken projecten laten zien dat er voldoende ruime toepassingsmoge-

lijkheden zijn voor het taakgerichte model. Bij een aanzienlijk aantal cliën-
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ten sloot het goed aan. Wel is minder waarschijnlijk dat het model kansen op

recidive (van crimineel gedrag of zelfdodingspogingen) bij highriskgroepen

kan verminderen. Daarbij moet worden aangetekend dat er geen andere

social workmethode bekend is die op dit gebied effectiever zou zijn.

In geen van de drie settings bleek het taakgerichte model veel resultaat te

boeken met de minderheid van cliënten die de meeste moeilijkheden ver-

oorzaakten, zowel voor zichzelf als voor anderen. In het Probation project

waren dat de cliënten die werkloos waren, een langer strafblad hadden of

alleenstaand waren. In het Parasuicide project gold dit voor mensen met een

hoge leeftijd en een hoog risicoprofiel.

Duidelijk is dat meer onderzoek nodig is om vast te stellen welke cliënten

onder welke voorwaarden van het taakgerichte model gebruik kunnen ma-

ken. Dit geldt vooral voor de multiproblemgezinnen, waar zich steeds weer

‘uitslaande brandjes’ voordoen.

Voorts geven de onderzoekers nog enig commentaar op het feit dat het

projectwerk werd uitgevoerd door werkers die geen enkele ervaring met het

taakgerichte model hadden, en voor een deel ook niet volledig geloofden in

de instrumenten die ze hanteerden. Dit zal zeker invloed gehad hebben op

de projectresultaten, maar de invloed van deze variabelen is niet meege-

nomen. De onderzoekers merken in algemene zin op dat meer kwalitatieve

gegevens over de invloed van de effectiviteit van werkers beschikbaar dienen

te komen.

Uit de projecten bleek dat taakgericht werken ten minste de volgende

competenties vraagt:

1 Actief luisteren. Cliënten waren duidelijk in hun positieve of negatieve

oordeel bij aan- of afwezigheid van deze vaardigheid. Weliswaar geldt die

voor alle vormen van casework, maar in het taakgerichte model is het

essentieel dat de werker actief en ‘purposeful’ luistert naar de probleem-

omschrijving, behoeften en wensen zoals de cliënt die in zijn eigen taal

uitdrukt.

2 Kiezen voor actuele problematiek die in het nu is aan te pakken door

werker en cliënt samen.

3 Onderhandelen. Niet alles wat cliënten willen is haalbaar en daarom is

altijd dialoog en soms stevig (her)onderhandelen nodig om tot overeen-

stemming te komen over probleemformulering en doelbepaling. Werkers

moeten kunnen inschatten wanneer een zekere vasthoudendheid bij het

onderhandelen nodig is en wanneer flexibiliteit.

4 Optreden als partner. De werker als bondgenoot (en soms communicatieve

tegenspeler) van de cliënt moet in staat zijn om, in samenspraak met deze,

complexe problematiek op te splitsen in hanteerbare deelproblemen, te

verhelderen wie wat doet en zich in te spannen om hulpbronnen ter be-

schikking te krijgen.

5 Afronden. Dat houdt in: van meet af aan toewerken naar de afronding.

Taakgerichte werkers zijn expliciet over tijdlimieten. Wel moet verder

nagedacht worden over de voorwaarden waaronder een tijdlimiet helpend
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is, en over de vraag of het wenselijk is in het laatste gesprek afscheid

nemen en onderzoeksgericht terugblikken op de taakgerichte benadering

te combineren.

Tot slot geven de onderzoekers een aantal aanwijzingen voor verder onder-

zoek naar het taakgerichte model; volgens hen leidde het verwaarlozen van

de volgende punten tot het mislukken van veel social caseworkonderzoek:

1 de moeilijkheidsgraad van de problemen dient niet extreem hoog of ex-

treem laag te zijn;

2 de target problems moeten van dien aard zijn dat ze door cliënt en werker

opgelost of verminderd kunnen worden;

3 de cliënt dient het probleem te erkennen en eraan te willen werken;

4 er moet overeenstemming bereikt worden tussen werker en cliënt over de

te volgen strategie en over specifieke taken om het probleem op te lossen;

5 sommige doelen (bijvoorbeeld het voorkomen van suı̈cidepogingen of

chronisch delinquent gedrag) kunnen te hoog gegrepen zijn voor geplande

kortdurende hulp;

6 de maatschappelijk werker moet beschikken over relevante competenties;

7 werker en cliënt moeten toegang hebben tot relevante hulpbronnen of in

staat zijn om deze te creëren.

Onderzoek naar cliëntontevredenheid over de korte duur, 1986

O’Connor en Reid deden in 1986 onderzoek naar de met zekere regelmaat

geuite ontevredenheid van cliënten over de korte duur van de hulpverlening.

Zij stellen eerst vast dat slechts een klein aantal cliënten langetermijnhulp-

verlening accepteert, en dat empirisch onderzoek aantoont dat de korteter-

mijnaanpak minstens even effectief is als de langetermijnaanpak.4 Tegelij-

kertijd constateren zij dat in diverse onderzoeken naar voren komt dat vrij

veel cliënten (25% of meer) zich ontevreden betonen met de korte duur.

Onduidelijk is welke betekenis aan deze uitkomsten moet worden toege-

kend, ten dele omdat geen duidelijk verband kon worden vastgesteld met de

hulpverleningsresultaten, maar ook omdat in sommige onderzoeken de

vraagstelling dermate suggestief was dat als het ware verklaringen van on-

tevredenheid werden uitgelokt. Ook al waren negatieve reacties op de korte

duur in de minderheid, toch waren ze voor O’Connor en Reid aanleiding om

eerdere onderzoeken (ook die van henzelf) aan een heranalyse te onderwer-

pen.

– Uit het klassieke onderzoek van Reid en Shyne (1969) bleek dat de short-

term cliënten positief waren over alle aspecten van de hulpverlening met

uitzondering van de korte duur. Van de 106 cliënten hadden er 35 opmer-

kingen over de korte duur. Opmerkelijk was dat aanzienlijk meer vrouwen

dan mannen klachten hadden. Er was geen verband tussen klachten over

korte duur en de effectiviteit. In beide groepen, met en zonder klachten,
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was de helft van mening dat de hulpverlening in aanzienlijke mate effec-

tief was;

– In een onderzoek van Reid en Epstein (1980) werd gewerkt met 51 cliënten

in twee family agencies. Hoewel 89 procent van de cliënten positief was over

de resultaten, verklaarde 64 procent nog andere problemen te hebben

waarvoor men hulp kon gebruiken. Een kwart van de – overwegend

vrouwelijke – cliënten, zou graag ‘een paar gesprekken meer hebben ge-

had’;

– Ook in een volgend onderzoek (Reid, 1982) bleek bij follow-uponderzoek

dat 46% van de 77 cliënten de tijdsduur te kort vond. Met behulp van

andere gegevens kon worden vastgesteld, dat nogal wat cliënten zoge-

naamde ‘sociaal wenselijke’ antwoorden hadden gegeven op de vraag naar

de duur van de hulpverlening. Wanneer dit werd ingecalculeerd, bleek ook

na herberekening nog 25 procent van de cliënten ontevreden over de korte

duur. Deze groep – ook nu weer overwegend vrouwen – rapporteerde

tevens weinig verandering in het target problem en in de algemene pro-

bleemsituatie;

– O’Connor onderzocht voor zijn dissertatie (1983) 33 cliënten die met het

taakgerichte model waren geholpen. Een deel van hen had wel het gestelde

doel bereikt, maar was toch ontevreden over het tijdstip van afronding.

Het betrof vijf vrouwen, die een individueel hulpverleningstraject door-

liepen en die allen te maken hadden met problemen rond separatie, onaf-

hankelijkheid en eigenwaarde. Twee van hen waren bezig los te komen

van hun ouders, twee hadden een echtscheiding achter de rug en de vijfde

was een weduwe van wie de kinderen het huis uitgingen. Al deze vrouwen

hadden last van depressieve gevoelens.

De cliënten uit deze onderzoeken kunnen worden ingedeeld op basis van

hun oordeel over de effectiviteit van de hulp en op basis van hun wens al dan

niet meer contacten te hebben:

– voor 55% van de cliënten was de hulpverlening effectief en voldoende;

– voor 15% van de cliënten was de hulpverlening effectief, maar zij wensten

nog wat meer contacten;

– voor 15% was de hulpverlening ineffectief, maar zij hadden graag meer

contacten gehad;

– voor 15% was de hulpverlening ineffectief, maar zij wilden ook niet verder.

Uit de onderzoeken waarin aandacht werd besteed aan verschillen tussen

mannen en vrouwen kwam naar voren, dat meer vrouwen dan mannen

ontevreden waren met de tijdlimiet. De auteurs zien als mogelijke verkla-

ring dat veel vrouwen die ontevreden waren met de beperkte duur, aan het

worstelen waren ommeer autonoom te functioneren en hun lage zelfbeeld te

versterken. Voor deze problemen en de ermee samenhangende doeleinden is

de kortdurende aanpak niet altijd toereikend. De afronding, ook al heeft de

cliënt met de tijdlimiet ingestemd, kan dan toch als een afwijzing worden

ervaren.

Kortdurende hulpverlening kan ambivalente cliënten over de grens trek-
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ken: ze durven zich aan een kort traject te wagen. Door de stimulerende

kracht van kortdurende activerende hulpverlening lukt het hen dan posi-

tieve resultaten te bereiken, maar wat aanvankelijk als een voordeel gold,

kan door hen beleefd worden als een nadeel wanneer het tijdstip van afron-

ding nadert.

Het lijdt geen twijfel dat de effectiviteit van kortetermijnhulpverlening

ondersteund wordt door de tijdlimiet, die cliënt en werker niet de kans laat

voornemens op de lange baan te schuiven: nu doet zich de kans voor ge-

wenste veranderingen te realiseren. Toch verdient het aanbeveling de voor-

delen van de tijdlimiet zorgvuldig af te wegen tegen mogelijke nadelen.

O’Connor en Reid zouden graag een manier vinden om de voordelen van

kortetermijnaanpak – aansluiten bij de bestaande drang tot verandering,

heldere probleembenoeming, snelle en directe handelingsgerichte interven-

ties, sterke gerichtheid op het overeengekomen en binnen afzienbare termijn

te bereiken doel – vast te houden zonder gebruik te maken van een tijd-

limiet, maar wellicht is dat onmogelijk. Er is meer onderzoek nodig naar de

beginfase van het contact, om beslismomenten te identificeren die kunnen

voorspellen of een kortdurend dan wel een langerdurend traject meer kansen

biedt op succes.

Het lijkt paradoxaal dat kortdurende hulpverlening die ontstaan is omdat

veel cliënten ontevreden waren met de lange duur, nu te maken krijgt met

cliënten die ontevreden zijn over de korte duur.

De auteurs komen tot de volgende conclusies: korteduuraanpak is effectief

en bevredigend voor de meeste cliënten. Indien negatieve reacties in verband

met de afronding zich voordoen, kan er sprake zijn van de volgende twee

factoren (waarschijnlijk met meer intensiteit bij vrouwen dan bij mannen):

– Verwachte doelen zijn niet gehaald. O’Connor en Reid raden ten sterkste

aan de onvrede in dit geval te benaderen als een terechte klacht. De cliënt

heeft niet verkregen wat zij of hij wenste. Misschien dat sommige wensen

onrealistisch zijn, maar niet alle; en zelfs als zij onrealistisch zijn is het

aan de werker om empathisch te reageren op de teleurstelling van de

cliënt;

– Afhankelijkheidsbehoeften die zijn opgeroepen door het hulpverlenings-

proces zijn niet opgelost. Het is zaak deze behoeften tijdig te herkennen

en er zorgvuldig mee om te gaan.

Het verdient aanbeveling voor werkers om attent te zijn op subtiele aanwij-

zingen voor onvrede bij de cliënt en er direct naar te vragen. Flexibel omgaan

met tijdafspraken is dan noodzakelijk.

Overzichtsartikel van Reid over onderzoek naar taakgerichte
praktijken, 1997

In 1997 publiceerde Reid een overzichtsartikel (metastudie) over de vanaf

1972 uitgevoerde onderzoeken naar het taakgerichte model in diverse prak-

tijkcontexten. Daaronder waren zeven onderzoeken met experimentele en
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controlegroepen waarvan de grootte van de steekproeven varieerde van 18 tot

400.5 Reid maakt ook melding van single-subjectonderzoeken, pre-post

evaluations, developmental researchonderzoeken en onderzoeken naar de

invloed van specifieke taakgerichte interventies.

In de meeste gevallen werd de effectiviteit van het taakgerichte model door

de onderzoeksgegevens bevestigd. Wel merkt Reid op dat de meeste onder-

zoekers duidelijk affiniteit hadden met het model, hetgeen vragen oproept

naar mogelijke vertekeningen als gevolg van de hoop van onderzoekers om

een positief resultaat te bereiken. Reid spreekt van ‘investigators allegiance’,

eerder door Rosenthal (1967) ‘experimental demand’ genoemd.

Uit de onderzoeken blijkt een duidelijk verband tussen focussen op een

‘target problem’ en probleemverandering in de gewenste richting. Een

soortgelijk verband blijkt te bestaan tussen taakuitvoering en probleemver-

andering: hoe vollediger de taakuitvoering des te groter de probleemveran-

dering. Een en ander kan worden gezien als bewijs dat de kerninterventie

van het model – werken met taken – bijdraagt aan probleemverandering,

hoewel ook andere factoren een rol kunnen spelen.

Op basis van het taakgerichte model vonden 18 promotieonderzoeken

plaats.6 Na verloop van tijd is de nadruk komen te liggen op een onder-

zoeksmodel, dat Rothman en Thomas (1994) het ‘design and development’

model noemen. Dit houdt in dat een interventiemodel wordt ontworpen op

basis van een protocol, dat daarna in een aantal kleinschalige pilotprojecten

wordt uitgeprobeerd, geëvalueerd, bijgesteld en opnieuw uitgeprobeerd. De

opzet is dat deze cyclus verschillende malen wordt doorlopen voordat het

interventiemodel wordt gepubliceerd.

Voorbeelden van deze vorm van onderzoek zijn een casemanagementmo-

del voor risicoleerlingen (Bailey-Dempsey, 1993), casemanagement met ou-

deren (Naleppa, 1995), hulpverlening aan sex offenders (Kilgore, 1995), media-

tion na echtscheiding (Donahue, 1996), werkbegeleiding van social workers

in scholen met probleemkinderen (Viggiani, 1996) en een taakgericht model

voor field instruction ofwel stagebegeleiding (Caspi, 1995; Caspi & Reid, 1998,

2002).

Onderzoeksproject in Nederland, 1998

In Nederland is op het vlak van TGH slechts eenmaal een kleinschalig on-

derzoeksproject uitgevoerd (Jagt, 1998). Dit was ter gelegenheid van een

internationaal congres over het taakgerichte model dat in april 1998 te Breda

werd gehouden, met als inleiders William Reid, Ronald Rooney, Cynthia

Bailey-Dempsey uit de VS en Peter Marsh uit Engeland. Het project had als

doelstelling om lering te trekken uit ervaringen die Nederlandse maat-

schappelijk werkers opdeden met TGH. Daarbij dienden de volgende vragen

als richtlijn: 1 Kan aannemelijk worden gemaakt dat werken met taken

cliënten stimuleert om zelf actief en doelgericht aan hun problemen te wer-

ken? 2 Kan aannemelijk worden gemaakt dat met TGH door werker en cliënt
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vooraf bepaalde resultaten in een relatief kort tijdsbestek haalbaar zijn? 3

Biedt TGH aanknopingspunten om casuı̈stiek transparant te maken en er-

van te leren, c.q. het taakgerichte model verder te ontwikkelen?

Tien maatschappelijk werkers uit diverse werkcontexten namen op zich

om met één of meer cliënten uit hun praktijk TGH-trajecten te volgen en

daarover gedetailleerd te rapporteren met behulp van een registratieformu-

lier. Het verzamelen, analyseren en publiceren van de gegevens zou kennis

kunnen opleveren over toepassingsmogelijkheden van TGH in Nederland.

Op het registratieformulier legden maatschappelijk werkers per cliënt(sys-

teem) vast welke problematiek er speelde, aan welke afgebakende en speci-

fieke problemen door cliënt en werker prioriteit werd gegeven, welke con-

crete doelen werden bepaald en welke hoofdtaak werd geformuleerd, hoeveel

contacten daarvoor werden uitgetrokken en wat de einddatum was. De par-

ticiperende maatschappelijk werkers registreerden hoe vaak respectievelijk

cliënt en werker in de middenfase taken uitvoerden, welke taken dat waren

en wat het resultaat daarvan was. Voor zowel taakresultaat als taakuitvoe-

ring werd steeds op het formulier aangetekend hoe deze door cliënt en

werker werd beoordeeld op een vijfpuntsschaal. Met betrekking tot de

eindfase noteerden de werkers in hoeverre de gestelde doelen waren bereikt

en hoe de cliënt het werken met TGH beleefd had. Ervaringen en beleving

van de werker werden niet beschreven.

In het merendeel van de praktijksituaties waren materiële problematiek

(onderdak, inkomen, werk, zorg voor het huishouden) en immateriële pro-

blematiek (depressieve gevoelens, schuldgevoelens, zwak zelfbeeld, gebrek

aan pedagogische en sociale vaardigheden) sterk verweven. Vrijwel steeds

werd begonnen met taken op het gebied van de materiële problemen, met

duidelijke aandacht voor de immateriële aspecten daarvan, die later ook

inspireerden tot taken. Vrijwel alle probleemsituaties waren complex. Het

ging bijvoorbeeld om de hulpvraag van een angstige jonge moeder, die na

ziekenhuisopname vanwege een postnatale depressie thuis de verzorging

van haar baby op zich moest leren nemen; en die van een man die als gevolg

van niet-aangeboren hersenletsel problemen had met concentratievermogen

en agressiehuishouding thuis en op zijn werk.

Mede met behulp van de registratieformulieren beschreven maatschappelijk

werkers twaalf cases. In acht daarvan werden scores toegekend aan de taak-

uitvoering. In totaal werden plannen gemaakt voor 127 externe cliënttaken

en 80 werkertaken. Van de cliënttaken werden er 3 niet uitgevoerd, 11 hadden

geen resultaat, gedeeltelijk gelukt waren er 39, in belangrijke mate gelukt 48

en volledig gelukt 26. Deze gegevens maakten aannemelijk dat cliënten zich

hadden ingezet om actief en doelgericht aan hun problemen te werken.

In totaal werd in de 12 praktijksituaties met 40 doelstellingen gewerkt

waarvan er 4 volledig werden gehaald, 16 in belangrijke mate en 12 gedeel-

telijk. Bij 4 doelstellingen was sprake van minimaal resultaat en bij 4 andere

werden geen resultaten bereikt. Gemiddeld werd per case gewerkt met iets

meer dan 3 doelstellingen (hoewel het model een beperking tot 2 à 3 doel-
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stellingen aanbeveelt). Werken aan de hand van duidelijk afgebakende doe-

len en samen overeengekomen taken bood cliënten een structuur waaraan ze

houvast hadden, zo bleek uit enkele van hun (schriftelijke) evaluaties aan het

einde van het traject:

‘Goede manier van werken, wel moeilijk. In het begin vond ik werken met taken niet

prettig, ik wilde alleen maar zitten en met rust gelaten worden; later kreeg ik in de

gaten dat ik een duwtje nodig had. Ik ging me prettiger voelen omdat ik dingen ging

ondernemen en ik er echt mee opschoot’.

‘Ik heb geen vergelijkingsmateriaal, maar vond het absoluut geen ‘geitenwollensok-

kengebeuren’.

‘To the Point, soms wel moeilijk – de directheid heb ik wel als prettig ervaren. Ik heb

ervan geleerd minder om dingen heen te draaien; het was steeds duidelijk en goed te

overzien waar we mee bezig waren. Ik vond het leuk dat ik met opdrachten de deur

uitging en dat die daarna besproken werden. Je ziet dan welke dingen gelukt zijn, welke

niet en kunt uitzoeken waar dat door komt’.

Het materiaal dat de tien betrokken maatschappelijk werkers voor het pro-

ject beschikbaar stelden, rechtvaardigde de conclusie dat TGH in diverse

contexten in het Nederlandse maatschappelijk werk vorm kan krijgen, en

door het merendeel van de cliënten en de werkers wordt gewaardeerd van-

wege de stimulerende kracht en de heldere structuur. Die heldere structuur

maakt het ook mogelijk om praktijkervaringen systematisch te beschrijven,

anders gezegd: systematisch casuı̈stiek in kaart te brengen, en daarvan als

werker individueel en samen met collega’s te leren. Ook blijkt dat maat-

schappelijk werkers daaraan graag meedoen, mits hen daartoe de voorwaar-

den worden geboden.7

Twee innovatieve onderzoekspublicaties over TGH, 2000, 2005

Aan het begin van deze eeuw verschenen twee bijzondere onderzoekspubli-

caties, die elk op verschillende wijze op basis van wetenschappelijk en

praktijkgericht onderzoek een bijdrage willen leveren aan de verdere ont-

wikkeling van het taakgerichte model. Het betreft een boek van Reid over

cliënttaken die bewezen hebben te ‘werken’ bij een grote variëteit aan spe-

cifieke problemen, en een boek van Marsh en Doel die van opvatting zijn dat

‘Social work needs to use evidence from research, the experience of practi-

tioners and the views of service users to develop applied practice.’ Hoe dat

vorm kan krijgen, demonstreren ze in hun boek.

The Task Planner van Reid, 2000

In The Task Planner worden in alfabetische volgorde omstreeks 130 psycho-

sociale problemen besproken, met per probleem: een menu van acties (taken)
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die de cliënt kan ondernemen om tot probleemverlichting te komen, en

richtlijnen voor de social worker om de taakuitvoering te ondersteunen of

eigen taken op te pakken.

In zijn voorwoord zegt Reid dat hij wel als auteur van The Task Planner te

boek staat, maar dat er in feite zeer vele auteurs zijn. Dat zijn auteurs van

wetenschappelijke literatuur over de aard en de aanpak van bepaalde pro-

blemen, social workers uit de praktijk die hun werkervaringen inbrachten en

reflecteerden op ‘wat werkt’, stafmedewerkers en masters- en doctoraalstu-

denten van de School of Social Welfare in Albany, die ideeën aandroegen en

feedback gaven op verschillende versies van de tekst. Opzet is het aanleggen

van een kennisbestand (c.q. opstellen van een menulijst) aan cliënttaken en

ondersteunende interventies van werkers, waarvan de effectiviteit door sys-

tematisch onderzoek is aangetoond of waarmee in de praktijk goede resul-

taten zijn behaald.

Het gaat hier niet om een receptenboek, maar eerder om op onderzoek en

ervaring berustende aanwijzingen, die de werker die met de cliënt een taak

wil ontwikkelen op een bepaald spoor kunnen zetten. De suggesties die

worden gedaan zullen in elke praktijksituatie vertaald moeten worden naar

de unieke constellatie van deze persoon in deze situatie.

Bij de samenstelling van de taakmenu’s is gebruikgemaakt van toentertijd

recente literatuur.

Het boek met bijbehorende cd kan gezien worden als een taakdatabase, die

werkers binnen de context van TGH in staat stelt gebruik te maken van

geselecteerde onderzoeksliteratuur en getoetste ervaringen van collega’s.

Het kan tevens dienen als aanzet om eigen ervaringen met effectief gebleken

taken te analyseren en te rubriceren. Op deze wijze kunnen werkers (teams)

een eigen database ontwikkelen, die als aanvulling kan dienen op The Task

Planner, die immers in zijn gestolde vorm al snel veroudert.

The Task-centred Book van Marsh en Doel, 2005

Hun recent verschenen The Task-centred Book presenteren Marsh en Doel als

een vernieuwing op het gebied van literatuur over social workmethoden. Zij

publiceerden al eerder samen een boek over TGH (1992) en deden onderzoek

naar de samenwerking (‘partnership’) van social workers met cliënten (Marsh

& Fisher, 1992; Doel & Marsh, 1995; Doel, Sawdon & Morrison, 2002).

Hoe maken social workers die taakgericht willen werken de beweging van

kennis, van weten, naar handelen? Welke voorwaarden moeten daartoe ver-

vuld zijn? Het centrale thema van het boek is ‘moving from knowing to

doing’. Dit proces – niet alleen kennis hebben van het model maar er ook

naar handelen – is complex en vereist een goede opleidingsbasis, persoon-

lijke inzet van werkers, gedegen werkbegeleiding of supervisie, en team- en

instellingsondersteuning bij de methodiekontwikkeling. Al deze zaken ko-

men op praktijkgerichte wijze in het boek aan de orde.
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Elke verantwoorde hulpverleningsmethodiek is opgebouwd uit drie compo-

nenten: wetenschappelijk onderzoek, ervaringen van uitvoerend werkers en

opvattingen en wensen van cliënten.

De eerste component, wetenschappelijk onderzoek, ligt aan de basis van

de ontwikkeling van TGH. Alle facetten van het model (exploreren, selecte-

ren, plannen, uitvoeren en reviewing) zijn onderwerp geweest van zorgvul-

dig opgezet onderzoek.

De tweede component bestaat uit verzamelde en bereflecteerde praktijk-

ervaringen van uitvoerend werkers. Deze vorm van onderzoek blijkt voor

werkers goed te realiseren vanwege de heldere structuur en de ingebouwde

rapportage van het taakgerichte model. Ook zijn de onderzoeksbevindingen

zeer toegankelijk, waardoor continue methodiekontwikkeling mogelijk

wordt.

De derde component wordt gevormd door opvattingen en wensen van

cliënten (bij Marsh en Doel zoals in de UK gebruikelijk ‘service users and

carers’ genoemd). Die komen soms tot uiting via belangengroepen, soms

door onderzoek, maar meestal direct in de hulpverleningspraktijk zelf. De

mening van de cliënt krijgt groot gewicht in het taakgerichte model, waarin

evaluatie als een rode draad verweven is.

Aan de hand van twaalf portfolio’s, gevuld met gedetailleerde praktijk-

verslagen van werkers, illustreren Marsh en Doel de structuur en de werking

van het taakgerichte model, waarbij zij de drie bovenbeschreven compo-

nenten samenbrengen. Tevens worden het hele boek door in aparte kaders

leer- en reflectieactiviteiten beschreven voor ‘learners, practitioners, super-

visors, trainers, managers, service users and carers’. Men kan stellen dat de

verschillende partijen (ook) worden aangezet tot onderzoek, parallel aan de

manier die Marsh en Doel demonstreren aan de portfoliocases.

Marsh en Doel zien het taakgerichte model als een ‘unified and coherent

collection of methods’, die gericht is op het optimaliseren van de relatie

tussen cliënt en omgeving. De naam ‘taakgericht’ wekt bij sommigen de

indruk dat relaties en gevoelens ondergeschikt worden gemaakt aan het

uitvoeren van taken, maar bij het ontwerpen van taken wordt juist uitdruk-

kelijk met gevoelens, relaties, waarden en normen van de cliënt en zijn

omgeving rekening gehouden. Het taakgerichte model is niet een eenzijdig

cognitief, technisch-instrumenteel model; hoe breed het ‘werkt’ wordt veel-

voudig aangetoond met de verslagen uit de portfolio’s. Ook komt de eigen-

heid van het model hierin duidelijk naar voren. Als Marsh en Doel TGH

bijvoorbeeld vergelijken met het model oplossingsgericht werken (onder

meer Gingerich c.s., 2000), stellen ze dat ‘solution focused work’ óók een

onderzoeksbasis kent, maar in vergelijking met TGH lower on action and

stronger on talk is.

Over de relatie tussen ‘social work practice’ en ‘evidence based practice’

zeggen zij: ‘Social work vraagt om praktijkmodellen die systematisch genoeg

zijn om met vertrouwen vergelijkingen te kunnen trekken en tot generali-

saties te komen, maar die tegelijkertijd flexibel en praktisch genoeg zijn om

te kunnen reageren op buitengewone individuele omstandigheden en be-

perkte hulpbronnen. We hebben praktijkmodellen nodig die ons in staat
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stellen met onzekerheden te werken in plaats van te pretenderen dat wij alle

onzekerheden de baas zijn’.

Het taakgerichte model sluit de nodige compromissen, maar de evidence

waarover het beschikt laat zien dat het model werkt en zich goed leent voor

verdere ontwikkeling.

Kritisch beoordelen van onderzoeksresultaten

Kirk en Reid, allebei gerenommeerde onderzoekers, zijn de eersten om naar

voren te brengen dat onderzoeken en onderzoeksresultaten altijd kritisch

bekeken moeten worden. Zij merken op (2002:156) dat veel social workon-

derzoek is gebeurd door onderzoekers die belang hadden bij de getoetste

interventies, ofwel omdat zij de interventies zelf hadden ontworpen of om-

dat zij er zich door aangesproken voelden. Een dergelijke betrokkenheid kan

resulteren in een ernstige en diepgaande vorm van bias. Kirk en Reid noemen

deze vorm van bias een complicerende factor bij het evalueren van de empi-

rische betrouwbaarheid van interventies. Alle onderzoeken dienen nauw-

keurig op bias gescreend te worden. Voor het taakgerichte model pleit dat de

effectiviteit van de interventies in een jarenlange onderzoekspraktijk bij

herhaling is vastgesteld.

Het is en blijft een lastige opgave om onderzoeksmatig de differentiële

effectiviteit van interventies vast te stellen (Kirk & Reid, 2002:160). Daarbij

gaat het om de vraag in hoeverre de effectiviteit van de ene methode verschilt

van de andere. Toen in de jaren zeventig in de VS veel evaluatieonderzoeken

negatieve resultaten te zien gaven, was binnen de kringen van het social

work een gangbare kreet dat ‘nothings works’. Nu inmiddels veel meer

onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit van psychotherapeutische in-

terventies, lijkt het wel dat uit de onderzoeken blijkt dat ‘everything works’.

Maar dit op het eerste gezicht goede nieuws verbergt een netelig probleem.

Als ‘alles werkt’ zijn wetenschappelijke resultaten van beperkte betekenis

voor de praktijk. Kirk en Reid verwijzen naar de onderzoeken van Luborsky

(1995) en Weinberger (1995:45-69), die vaststelden dat veel verschillende in-

terventies effectief bleken te zijn, maar dat geen verschil kon worden vast-

gesteld tussen de effecten van die interventies. Dit gegeven werd het ‘tie-

score’ of ‘dodo-bird verdict’ genoemd (Luborsky, Singer & Luborsky,

1975:995-1008), naar het verhaal uit Alice in Wonderland, waarin de dodobird

aan het einde van een chaotische hardloopwedstrijd (waarin iedere deelne-

mer kon starten op het moment dat hem het beste uitkwam) verklaarde:

‘Iedereen heeft gewonnen en iedereen moet een prijs krijgen’.

Veel onderzoekers komen nog steeds tot de conclusie dat alle vormen van

psychotherapie zo goed als gelijk zijn: ‘all have won’ (Beutler, 1991). Deze

opvatting wordt ook aangetroffen bij onderzoekers binnen het social work

(Stalker, Levene & Coady, 1999:468-478). Voor Kirk en Reid (2002:160-161) was

dit de aanleiding om het dodo’s verdict nader te onderzoeken. Hun eerste
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kritische kanttekening houdt in dat het is gebaseerd op beperkte en geda-

teerde onderzoeken van vóór de jaren negentig, die vrijwel uitsluitend vor-

men van psychotherapie voor emotionele problemen van volwassenen ver-

gelijken. Een tweede punt van kritiek is dat de steekproeven te klein waren

om verschillen in behandelingsresultaten aan het licht te brengen (Kazdin &

Bass, 1989:138-147). Deze kritiek rechtvaardigt de vraag of er nu voor social

workers voldoende onderzoeksresultaten zijn die ‘verschil’ zichtbaar kunnen

maken. De auteurs zijn van mening dat deze vraag bevestigend kan worden

beantwoord. Zij baseren zich hierbij op meta-analyses van interventie-

onderzoeken. Reid (1997) onderzocht 42 meta-analyses die vanaf 1986 wer-

den gepubliceerd over een paar duizend interventieonderzoeken in relatie

tot een verscheidenheid aan problemen, waarmee social workers te maken

krijgen. In 31 van deze meta-analyses ofwel driekwart van het totaal werd

geconcludeerd dat er differentiële verschillen bestonden tussen ‘concurre-

rende’ interventies. Het meest opvallend was voor Reid dat gedrags- en

cognitieve-gedragsinterventies over de hele linie betere resultaten lieten zien

dan andere typen interventies.

Kirk en Reid noemen nog twee andere meta-analyses die differentiële

verschillen tussen interventies vaststelden (Gorey & Thyer, 1998; Reid &

Fortune, 2000). Ze merken op dat het in sommige gevallen niet mogelijk is

om differentiële verschillen vast te stellen, omdat weliswaar de effectiviteit

van bepaalde methoden voor specifieke doelgroepen en problemen kan

worden aangetoond – maar alternatieve methoden voor die doelgroepen en

problemen niet onderzocht zijn. Ten slotte vermelden zij onderzoeken naar

methoden die gelijke resultaten geven maar waarbij de ene methode tegen

minder kosten en in kortere tijd dezelfde resultaten bereikt als de andere.

Dit is bijvoorbeeld het geval met short-termmethoden waarvan is aange-

toond dat ze dezelfde resultaten bereiken als langerdurende methoden.

In 2002 publiceerden Hunsley en Di Giulio, verbonden aan de Universiteit

van Ottawa, een artikel met de titel ‘Dodo Bird, Phoenix, or Urban Legend?

The Question of Psychotherapy Equivalence’. In dit artikel gaan zij in op

literatuur waarin gesteld wordt dat resultaten van psychotherapeutische

behandelingen onafhankelijk zijn van de methoden die worden toegepast.

Zij tonen aan dat deze stellingname niet onderbouwd is maar niettemin van

meet af aan (Rozenzweig introduceerde in 1936 het begrip ‘Dodo bird-ver-

dict’) min of meer als vaststaand is aangenomen. Zij verwerpen deze stel-

lingname op basis van een analyse van verschillende meta-onderzoeken

waaronder die van Smith, Blass en Miller (1980) en vanWampold et al. (1997).

Hun conclusie is dat de betreffende onderzoekers onjuiste vergelijkingen

hebben gemaakt, en dat de juiste conclusie had moeten luiden dat cognitief-

behavioristische benaderingen de beste resultaten gaven. Hunsley en Di

Gulio stellen vast dat Wampold et al. cognitief-behavioristische benaderin-

gen hebben vergeleken met andere cognitief-behavioristische benaderingen,

en dat inderdaad tussen deze benaderingen geen verschil werd geconsta-

teerd. Hieruit kan alleen de conclusie worden getrokken dat er geen verschil

is tussen de resultaten van diverse cognitief-behavioristische benaderingen,
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maar niet dat er geen verschil bestaat met alle andere benaderingen. ‘There-

fore, even without any further examination of their methodology, the

Wampold et al. conclusion of psychotherapy equivalence could only be lo-

gically applied primarily to cognitive-behavioral treatments, not to bona fide

treatments in general’ (2002:7). De conclusie van de auteurs is dat Wampold

et al. – in tegenstelling tot wat zijzelf beweren – juist het bewijs leveren dat

het Dodo bird-verdict niet opgaat en dat de onderzoekers zich baseren op een

onjuiste en misleidende algebraı̈sche formule. ‘Likewise, the more recent

meta-analysis of Wampold et al. (1997) provided evidence that contradicts the

Dodo bird verdict, and the evidence that they suggested supported this

verdict stemmed entirely from an inappropriate and misleading algrebraic

manipulation’ (2002:8). De schrijvers zijn van mening dat pogingen om aan

te tonen dat elke psychotherapeutische methode onder alle omstandigheden

en voor alle doelgroepen dezelfde resultaten geeft, nergens op slaan. In 2007

komen Westmacott en Hunsley met een nieuw review dat deze bevindingen

bevestigt.

Voor de Nederlandse situatie is het interessant dat De Vries zich in zijn

boek Wat werkt? (2007) onder meer baseert op artikelen van Wampold et al.

om aan te tonen dat het niet uitmaakt welke methoden maatschappelijk

werkers gebruiken, aangezien de resultaten vrijwel steeds op hetzelfde

neerkomen. De onderzoeken van Hunsley c.s. weerspreken dit en conclude-

ren dat cognitief-behavioristische benaderingen voor een groot aantal pro-

blemen en cliënten de beste resultaten bieden.

Antwoord op onderzoeksvraag E

Als afsluiting van dit hoofdstuk wil ik antwoord geven op onderzoeksvraag

E:

In hoeverre is het model taakgerichte hulpverlening (TGH) een onder-

zoeksmatig (evidence-based en practice-based) gevalideerd hulpverlenings-

model?

Overwegingen

Om onderzoeksvraag E te kunnen beantwoorden, dient duidelijk te worden

hoe de begrippen evidence-based en practice-based zich verhouden tot de

onderscheidingen die Curtis maakt: 1 voorlopig of suggererend bewijs, 2

veelbelovend of belangwekkend bewijs, 3 waarschijnlijke effectiviteit en 4

aangetoonde effectiviteit.

Een complicerende factor is dat over het begrip ‘evidence-based’ nogal

uiteenlopende opvattingen bestaan. Vaak wordt de vierde categorie van

Curtis gelijkgesteld met evidence-based, maar dat levert fikse problemen op

wanneer wordt betoogd dat maatschappelijk werkers evidence-based moeten

werken. De onderzoeker Webb (2002:5 e.v.) van de universiteit van Bradford

(UK) keert zich tegen invoering van evidence-based protocollen, want daar-

mee loopt het maatschappelijk werk de kans te verworden tot een statisti-
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sche/actuariële professie. Alleen maar (mogen) gebruiken van kennis die

bewezen en algemeen aanvaard is, leidt tot technische en dus gereduceerde

professionaliteit van het soort dat Munro (2003) aan de kaak stelde bij haar

bespreking van de geprotocolleerde werkwijze bij de kinderbescherming in

de UK. Praktijkuitvoering van dien aard ontbeert zelfreflectie en kennistra-

nsformatie, en daarmee de creativiteit en flexibiliteit om te reageren op de

bijzonderheden en eigenaardigheden die elke cliëntsituatie in zich bergt

(O’Sullivan, 2007).

Zoals Schön (1995:42) stelt: ‘In de gevarieerde topografie van de professio-

nele praktijk is er een hooggelegen, harde grond waar werkers effectief ge-

bruik kunnen maken van op onderzoek gebaseerde theorie en techniek, en er

is een moerassig laagland waar situaties verwarrend en complex zijn en niet

vatbaar voor technische oplossingen’. Munro signaleert, net als Webb, dat

het vooropstellen van en afgerekend worden op zogenaamd evidence-based

protocollen de praktijkervaringskennis en gescherpte intuı̈tie van maat-

schappelijk werkers uitschakelt. Met alle gevolgen van dien.

Ook Hermans (2005: 5 e.v.), die een enge en een ruime opvatting van

evidence-based werken onderscheidt, merkt dit gevaar op. Hij ziet als risico

van een enge invulling van evidence-based werken dat wetenschappers of

managers de parameters van het werk gaan bepalen. Daarom pleit hij voor

een ruime invulling die de professionele expertise van maatschappelijk wer-

kers erkent. In zijn optiek kan alleen een dialoog tussen praktijkwerkers en

onderzoekers leiden tot verbetering van de kwaliteit van onderzoek naar het

maatschappelijk werk in het algemeen en van effectonderzoek in het bij-

zonder. In het spoor van Van der Laan (2003) ziet Hermans ook het belang

van wat deze noemt ‘practice-based evidence’, praktijkkennis die au fond

berust op ervaringen. Hermans legt daarbij de nadruk op twee zaken. Al-

lereerst citeert hij Kirk en Reid (2002:211), die zeggen dat niet elke vorm van

ervaringskennis beschouwd kan worden als praktijkkennis. Want (ook) deze

vorm van kennis vereist een zorgvuldige en systematische inventarisatie van

ervaringen die zijn opgedaan met een bepaald soort interventies, met name

van de effecten ervan – en met inachtneming van de context waarin ze

plaatsvonden. Op die manier tot stand gekomen praktijkkennis dient ge-

ëxpliciteerd en openbaar gemaakt te worden, zodat andere professionals er

gebruik van kunnen maken en haar tevens kritisch op de proef kunnen

stellen en verwerpen, aanvaarden of bijstellen en uitbreiden. In de tweede

plaats bepleit Hermans meer bottom-up gericht kwalitatief onderzoek

waardoor het mogelijk wordt om achterliggende, onuitgesproken aannames

in het handelen van maatschappelijk werkers te ontsluiten. Volgens Klein en

Bloom (1995) dienen maatschappelijk werkers te beschikken over een per-

soonlijk kennisbestand, dat kan functioneren als een brug tussen beperkte

wetenschappelijke kennis, datgene wat bekend is uit praktijkervaring, en

kennis van de directe praktijksituatie waarin ze betrokken zijn.

Zo gezien vullen evidence-based practice en practice-based evidence elkaar

noodzakelijkerwijs aan. De categorieën 1 tot en met 3 van Curtis zijn niet per

definitie ‘minder’ of ‘lager’ dan categorie 4: ze kunnen beschouwd worden

als vormen van practice-based evidence (wanneer althans voldaan is aan
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bepaalde condities) die even noodzakelijk zijn. Ontsluiting, explicitering is

een belangrijke conditie om impliciete praktijkkennis ofwel ‘tacit know-

ledge’ het domein van het persoonlijk kennisbestand te doen overschrijden

en toe te voegen aan het kennisbestand van het beroep.

Op basis van dit hoofdstuk (en eerdere hoofdstukken) kan nu gesteld worden

dat het TGH-model deels gekarakteriseerd kan worden als evidence-based

practice en tevens deels als practice-based evidence. Anders gezegd: het ba-

seert zich op bewijzen die vallen onder categorie 4 van Curtis, maar waar-

deert en benut ook alle andere niveaus, die zoveel mogelijk op elkaar be-

trokken worden. Met name de overall-structuur van het model, zoals ge-

schetst in hoofdstuk 9, het hele kader, valt te situeren in categorie 4. Karak-

teristieke modelkenmerken van TGH, zoals duur, beperking tot specifieke

en begrensde problemen, een vooraf vastgesteld eindpunt, en werken via een

taakconstruct hebben alle een wetenschappelijk gefundeerde onderzoeksba-

sis. Dat is al begonnen in 1969 met het project ‘Brief and Extended Case-

work’, een vierjarig onderzoek met experimentele en controlegroepen. Toen

ze het basismodel van TGH ontwikkelden, bouwden Reid en Epstein staps-

gewijs voort op de resultaten daarvan, ook weer via jarenlange gecontro-

leerde praktijk- en onderzoeksprojecten. Maar tevens bouwden ze voort op

aan eerdere vormen van social casework ontleende practice-based evidence

(en natuurlijk ook op de waardenbasis van het casework).

Met name het TGH-model als kader, als ordeningsmodel, is dus in hoge

mate evidence-based, anders gezegd: valt vrijwel over de hele linie in cate-

gorie 4 van Curtis. Maar de invulling hiervan in complexe praktijksituaties,

vaak met cliënten die belangen hebben die tegenstrijdig zijn of lijken aan die

van hun omgeving, kan maar zeer ten dele evidence-based zijn. Het is steeds

zaak te streven naar een optimale evidence- en practice-base, maar stan-

daardaanpakken of het pure ‘toepassen’ van wetenschappelijke kennis zit er

niet in. Er moet altijd die persoonlijke brug gelegd worden tussen de per

definitie beperkte wetenschappelijke kennis, de dito praktijkkennis (deels

impliciet en deels expliciet) en de kennis van persoon en situatie ‘at hand’.

De velerlei onderzoeken die naar het taakgerichte model zijn gedaan, door

Reid en Epstein en vele anderen, zorgen ervoor dat de maatschappelijk

werker die taakgericht werkt kan staan op ‘harde grond’ (in de zin van

Schön), maar ook zijn er practice-based loopplanken beschikbaar die bruik-

baar zijn op moerassig terrein. Anders gezegd: de werker kan beschikken

over resultaten van wetenschappelijk onderzoek, geëxpliciteerde praktijk-

kennis en meer impliciete (tacit) praktijkkennis die hem kunnen helpen om

verantwoord en toch op een persoonlijk-creatieve wijze op cliënt en situatie

in te spelen. De heldere systematiek van het basismodel van TGH maakt het

de werker bovendien mogelijk om ook zelf in concrete situaties systematisch

effecten te meten door baseline en deadline te vergelijken, en te reflecteren

op de interventies en de taken die de afstand tussen die twee punten hebben

overbrugd. Anders geformuleerd: het basismodel van TGH helpt de werker

bij het creëren c.q. verder ontwikkelen van practice-based evidence, te be-

ginnen op het eerste niveau van Curtis en dat vervolgens waar mogelijk in
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samenwerking met anderen verder ‘omhoog te stuwen’. Al blijft dat in

zekere zin sisyfusarbeid, want het maatschappelijk werk krijgt steeds weer te

maken met nieuwe problemen in nieuwe situaties – zodat nooit te ver-

wachten is dat het zich stevig en permanent op niveau vier zal kunnen

nestelen.

Het in dit hoofdstuk besproken boek The Task Planner van Reid combineert

verschillende vormen van (gebruik van) onderzoeksresultaten met het oog

op directe dienstverlening aan de cliënt. Taken worden weliswaar ontwik-

keld in dialoog met de cliënt, maar daarbij mag de werker wel degelijk zijn

expertise gebruiken. Zijn taakvoorstellen kan hij ontlenen aan bevindingen

van gecontroleerd onderzoek naar bijvoorbeeld agressieproblemen (evi-

dence-based practice), aan bereflecteerde en gesystematiseerde ervaringen

die werkers hebben met hetzelfde type problemen en daarvoor ontwikkelde

taken (praktijkkennis of practice-based evidence) en aan zijn persoonlijke

kennisbestand, eventueel zijn professionele ‘intuı̈tie’ (tacit knowledge) in re-

latie tot de persoon en de context van een specifieke cliënt. In de relatie met

de cliënt kan de werker nooit zonder meer kennis ‘toepassen’, maar wel kan

relevante kennis zijn interventie inspireren. Evidence-based kennis en

praktijktheorie over bijvoorbeeld agressieregulatie kan helpen om te komen

tot een verantwoord taakvoorstel. O’Sullivan (2007:46) definieert praktijk-

wijsheid als het vermogen om deugdelijke oordelen te baseren op diepgaande

inzichten onder condities van onzekerheid. Maar die onzekerheid (ver)leidt

nooit tot een ‘trial and error’ aanpak, omdat er wel degelijk zekerheden

gegeven zijn. De taakgerichte werker gebruikt zijn kennis van het TGH-

model, zijn meer algemene professionele kennis op onderzoeksbases van

diverse snit en zijn professionele intuı̈tie om tot een keuze te komen. Ach-

teraf reflecteert hij op die keuze en de dynamiek tussen verschillende ken-

nisbronnen om zijn kennis verder te brengen. Dit vraagt uiteraard om een

instelling die, c.q. een management dat, hiervoor voorwaarden schept, maar

dat is een verhaal apart. Een gunstige conditie om ‘kennis verder te brengen’

lijkt de samenwerking van wetenschappers en uitvoerend werkers/manage-

ment: zowel The Task Centred Book als The Taskplanner is daar een voorbeeld

van. Overigens is het boek The Task Planner interessanter vanwege de combi-

natie van diverse soorten kennis (bestaand en in ontwikkeling) dan door de

inhoud sec, die immers op een bepaald moment gestold is. O’Sullivan zegt

ook (47) dat praktijkwijsheid eerder bestaat uit kennisproductieprocessen dan

uit een voorraad bestaande kennis waaruit geput wordt.

Dit is ook het uitgangspunt van Marsh en Doel, als zij een brede onder-

zoeksbasis voor TGH bepleiten. De basis bestaat uit drie componenten:

praktijkgericht onderzoek, verzamelde en bereflecteerde praktijkervaringen

van uitvoerend werkers en de wensen en opvattingen van cliënten, die op

verschillende manieren beluisterd en gepeild worden. Door uitdrukkelijke

aandacht te geven aan de kennis die de cliënt inbrengt, leggen ze de nadruk

op het ‘partnerschap’ met de cliënt, dat typerend is voor TGH. Zo verbinden

ook zij verschillende soorten kennis en focussen op de wisselwerking ertus-

sen. Als zij betogen dat TGH zowel een evidence-based als een practice-based
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fundament heeft, verwoorden zij daarmee de conclusie van de bovenstaande

overwegingen.

Samenvattend kan gezegd worden dat het verantwoord is TGH een onder-

zoeksmatig gevalideerd hulpverleningsmodel te noemen (evidence-based en

practice-based), zij het niet op alle onderdelen in dezelfde gradaties. Voor de

meest prominente onderdelen van het (overall)model geldt dat de effectivi-

teit is aangetoond (harde grond). Andere onderdelen kunnen aanspraak

maken op voorlopig of suggererend bewijs, veelbelovend of belangwekkend

bewijs of waarschijnlijke effectiviteit, die door de werker bemiddeld moeten

worden.

Noten

1 Het leven van William Reid (1928-2003) stond in het teken van het social work en het

verder ontwikkelen daarvan door middel van onderzoek. In 1950 behaalde hij zijn BA

(Bachelor of Arts) diploma aan de Universiteit van Michigan en in 1952 zijn MSW

(Master of Social Work) aan dezelfde universiteit. Elf jaar later (1963) promoveerde hij

aan de Columbia Universiteit tot Doctor of Social Welfare.

In de tussentijd werkte Reid als Psychiatric Social Work Officer in het Amerikaanse

leger (hij verbleef in die hoedanigheid onder meer in Duitsland), bij een Family Service

instelling in Westchester in de staat New York, en vanaf 1960 als docent aan de

Columbia Universiteit. In 1962 werd hij benoemd als Assistent Professor aan de School

of Social Service Administration van de Universiteit van Chicago. Van 1965 tot 1968

werkte hij als directeur van het Center for Social Casework Research van de Commu-

nity Service Society van New York samen met Ann Shyne aan het Brief and Extended

Casework Project. Hiermee begon hij zijn onderzoekscarrière. Na afronding van dit

project in 1969 startte hij, in samenwerking met Laura Epstein aan de School of Social

Service Administration van de Universiteit van Chicago, het acht jaar durende Taak-

gerichte Project. In 1980 werd hij benoemd tot hoofd van de Doctoraal opleiding van

de School of Social Welfare van de State University of New York in Albany. Reid

ontving voor zijn werk verschillende ‘awards’ zoals de Award for Excellence in Re-

search van de National Association of Social Workers en de Distinguished Achievement

Award of the Society for Social Work and Research. Hij ontving de Chancellor’s Re-

search Recognition Award van de State University van New York en werd benoemd tot

Distinguished Professor of the State University van New York. Bij de toekenning van

de laatste onderscheiding (in 1998) citeerde Chancellor Ryan uit een van de nomina-

tiebrieven: ‘Het is niet overdreven om te zeggen dat er maar weinig social workers in

de wereld zijn die Reid en zijn werk niet kennen en respecteren. Er zijn maar weinig

mensen in ons werkveld van wie dit gezegd kan worden’. Reid was auteur of mede-

auteur van meer dan 25 boeken en omstreeks 150 artikelen over social work en social

workresearch.

2 Tolson, E. (1977). A single organism design for evaluating the effectiveness of the task-centered

sequence in modifying marital communication problems. Unpublished doctoral dissertation,

University of Chicago, School of Social Service Administration.
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3 Gekozen werd voor het analyseren van de inhoud van de gesprekken van de experi-

mentele groep (in de tweede fase). Van de 43 gevallen konden er 5 niet gecodeerd

worden als gevolg van de slechte geluidskwaliteit. Gecodeerd werden activiteiten

(probleemspecificatie, taakplanning, ontwikkelen van alternatieven, taakovereen-

komst, planning details van de uitvoering en samenvatting) en technieken (exploratie,

structurering, aanmoediging, leiding geven, geven van uitleg). De betrouwbaarheid

van de codering werd verzekerd door een aantal gesprekken door een onafhankelijke

tweede beoordelaar te laten coderen; van elke case werd een willekeurig gesprek ge-

kozen. Het gemiddelde percentage van overeenstemming tussen de beoordelaars was

78 voor de activiteiten en 76 voor de technieken. Hoewel niet buitengewoon hoog

wordt een dergelijk niveau van betrouwbaarheid doorgaans als ruim voldoende be-

schouwd voor het gebruikte type instrument ten behoeve van inhoudsanalyse. Alle

genoemde activiteiten (zie hierboven) kwamen aan bod, zij het dat probleemspecifi-

catie het meeste voorkwam. Dit was verrassend omdat de fase van de probleemspeci-

ficatie al achter de rug was.

(Commentaar: blijkbaar slaagden deze beginnende werkers er nog niet in een goed evenwicht aan te

brengen tussen responsieve en systematische communicatie. Het steeds weer inbrengen van nieuwe

problemen of probleemaspecten door cliënten doet onervaren werkers soms in de valkuil tuimelen

waar de cliënt ook in terechtgekomen is: niets afmaken en steeds een nieuw begin maken. Om dit te

voorkomen of tegen te gaan is systematische communicatie onontbeerlijk.)

4 Butcher, J. & Koss, M. (1978). Research on Brief and Crisis-Oriented Therapies. In: S.

Garfield en A. Bergin (Eds.). Handbook of Psychotherapy and Behavior Change; 2 ed. New

York: John Wiley & Sons; Johnson, D.J. & Gelso, C.J. (1980). The Effectiveness of Time

Limits in Counseling and Psychotherapy: A Critical Review. Counseling Psychologist, 9,

70-83; Malan, D. (1976). The Frontier of Brief Psychotherapy. New York: Plenum.

5 Overzicht van de zeven onderzoeken met experimentele en controlegroepen:

Study Problems and

Clients

Design Intervention Outcome

Gibbons, Bow,

& Butler, 1985;

Gibbons, Butler,

Urwin, & Gib-

bons, 1978

Parasuicidal cli-

ents with varied

problems of li-

ving (N = 400)

Random assign-

ment to TC and

control conditions

Individual

and couple

TC (12

weeks)

TC group surpassed control

group on change in pro-

blems at 4-month follow-

up; in personal relationship

problems at 18-month fol-

low-up

Larsen & Mit-

chell, 1980

Delinquent ju-

veniles in a cor-

rectional facility

(N = 13)

Experimental and

control groups

from consecutive

referrals

Group TC (8

weeks)

TC groups surpassed control

groups on measures of sel-

festeem and weekly perfor-

mance ratings by cottage

parents
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Study Problems and

Clients

Design Intervention Outcome

Newcome, 1985 Chronically

mentally ill peo-

ple involved in

day hospital

program (N =

58)

Volunteers for TC

group compared

to control group

randomly selected

from same pro-

gram

Group TC

(24 weeks)

TC group surpassed control

group on improvement in

goal attainment scores

(52% to 28%) and number

of rehospitalizations (7 vs.

13)

Reid, 1975 School pro-

blems of child-

ren; psychosoci-

al problems of

adults in mental

health clinic (N

= 32)

Random assign-

ment of matched

pairs to key com-

ponent of TC–the

Task Implement

Sequence – or al-

ternative – task

assignment only

Sequence

done in a

single inter-

view

Tasks were more likely to be

accomplished by group re-

ceiving sequence, which in-

volved procedures for pre-

paring clients to carry out

task, than by group in task-

assignment-only condition

Reid, 1978 School pro-

blems of child-

ren; problems of

living of adults

in mental health

clinic (N = 86)

Crossover–random

assignment to TC

and placebo con-

ditions (6 weeks);

in next 6-week

period, placebo

group received TC

Individual

TC (6 weeks,

twice a

week)

TC surpassed placebo group

on changes in main problem

and overall problem situa-

tion; placebo group did bet-

ter on overall problem

situation after completing

TC; changes proved to be

relatively durable at

2-month follow-up

Reid & Bailey-

Dempsey, 1995;

Reid, Bailey-

Dempsey, Cain,

Cook, & Bur-

chard, 1994

Poor grades,

truancy, midd-

le-school girls

(N = 112)

Random assign-

ment to TC, pay-

ment (cash for

improvements),

and control groups

Case mana-

gement TC

(16 weeks)

TC groups surpassed pay-

ment and control groups in

changes in grades and at-

tendance at end of service

but not at 1-year follow-up

Reid, Epstein,

Brown, Tolson,

& Rooney, 1980

School-related

problems, ele-

mentary school

children (N = 21)

Problems in cases

randomly assigned

to treatment and

nontreatment

conditions in

crossover design

Individual

TC (3 weeks,

twice a

week)

Problems showed greater

amount of change in treat-

ment than in nontreatment

conditions

Notes: TC = task-centered model. All reported differences statistically at p < .05 or better (Newcome did not use

significance tests).
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6 Overzicht van 18 promotieonderzoeken op basis van het taakgerichte model:

Bailey-Dempsey, C. (1993). A task-centered case management approach to resolve school failure.

Doctoral dissertation. University at Albany, State University of New York, School of

Social Welfare.

Brown, L. B. (1980). Client problem solving learning in task-centered social treatment. Unpu-

blished doctoral dissertation, University of Chicago, School of Social Service Admini-

stration.

Caspi, J. (1997) The task-centered model for field instruction. Unpublished doctoral disser-

tation. State University of New York at Albany.

Chou, Y. C. (1992). Developing and testing an intervention program for assisting Chinese

families in Taiwan who have a member with developmental disabilities. Ph.D. Dissertation,

University of Minnesota.

Diaz, C. (1980). Demonstration of using single-subject research modality in social work practice.

Unpublished doctoral dissertation, Ohio State University.

Donahue, K. M. (1996). Developing a task-centered mediation model. Ph.D. Dissertation,

State University of New York, Albany.

Fortune, A. E. (1978). Verbal communication in task-centered treatment. Unpublished doc-

toral dissertation: University of Chicago, School of Social Service Administration.

Jackson, A. A. (1983). Task-centered marital therapy: A single investigation. Unpublished

doctoral dissertation, University of Alabama, School of Social Work.

Kilgore, D. K. (1995). Task-centered group treatment of sex offenders: A developmental study.

Ph.D. dissertation, State University of New York, Albany.

Kwiatkowski, J. (1971). Brief, task-centered casework: A study of the initial Phase. Dissertation

School of Social Service Administration, University of Chicago.

Naleppa, M. J. (1995). Task-centered case management with elderly: Developing a practice model.

Unpublished doctoral dissertation. State University of New York at Albany.

Parihar, B. (1982). Management of treatment organizations: Problem-oriented approach. Un-

published doctoral dissertation, University of Illinois at Chicago Circle, Jane Addams

School of Social Work.

Raushi, T. M. (1994). A task-centered model for group work with single mothers in the college

setting. Ph.D. dissertation, State University of New York at Albany.

Rooney, R. H. (1975). Separation through foster care: Toward a problem-oriented practice model

based on task-centered casework. Unpublished doctoral dissertation, University of Chicago,

School of Social Service Administration.

Rzepnicki, T. L. (1982). Task-centered intervention: An adaptation and test of effectiveness in

foster care services. Unpublished doctoral dissertation, University of Chicago, School of

Social Service Administration.

Thibault, J. M. (1984). The analysis and treatment of indirect self destructive behaviors of elderly

patients. Ph.D. dissertation, University of Chicago.

Tolson, E. (1977). A single organism design for evaluating the effectiveness of the task-centered

sequence in modifying marital communication problems. Unpublished doctoral dissertation,

University of Chicago, School of Social Service Administration.

Viggiani, P. (1996). Social worker-teacher collaboration: Intervention design and development.

Ph.D. dissertation, State University of New York, Albany.

7 Deze tekst is een verkorte weergave van een artikel dat onder de titel ‘Taakgericht

werken in Nederland. Kleinschalig project over TGH’ werd gepubliceerd in Maatwerk

(1998), 2, 2-5.
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Bijlage A

English summary ‘From Richmond to Reid’

With continually renewed editions of her book Wat is social casework? (eleven

printings from 1950 till 1977) Marie Kamphuis followed the developments of

social casework in the USA and translated them for the Dutch situation.

When she was not longer involved, the gathering of information about

developments of social casework in the USA diminished. In regard to one of

the models introduced by Kamphuis in the Netherlands, the task-centered

casework model, this book continues her efforts.

Task-centered casework was one of the new models constructed after the so-

called effectiveness crisis that was caused by very disappointing results of the

casework-evaluation studies in the sixties and seventies in the USA. The first

edition of the book Task-Centered Casework by William Reid and Laura Epstein

was published in 1972 and translated in Dutch in 1977.

This book is not only about the construction and the development of the

task-centered casework model, but also about the previous history of the

model – its roots in older models of casework and voluntary charity to the

poor in the USA and in the Netherlands. On its base are five research ques-

tions about the development of social casework and the relationship between

social casework and science:

a Which contributions have been made in the United States of America to

the development of methods of social casework in three periods: 1898-1925,

1925-1947 and 1947-1977?

b Which contributions have been made in the Netherlands to the develop-

ment of methods of poor relief/social casework in two periods: 1899-1940

and 1947-1977?

c To what extent did the social casework methods from the USA that were

introduced into Dutch social work from 1947 match with the social work

practice in the Netherlands?

d What can we learn from the so-called effectiveness crisis in social casework

that was caused by disappointing results of evaluation research in the

sixties and seventies in the USA?

BSL - ACA_BK_1KZM - 1812_9789031352906 355



e To what extent is task-centered casework a validated evidence-based and

practice-based social casework model?

Attention is given to the social casework models of Richmond, the diagnostic

school (Gordon Hamilton and Florence Hollis), the functional school (Virgi-

nia Robinson and Jessie Taft), the problem-solvingmodel of Helen Perlman

and especially to the task-centered casework model of William Reid and

Laura Epstein.

To compare these models a scheme is used that is inspired by several other

schemes constructed by Fischer, Roberts and Nee, Reid and Epstein, Rossi,

Freeman and Lipsey, and by Gambrill. The comparison scheme is composed

of the following questions:

1 Which directions for interventions are given by the model?

2 What is the theoretical foundation of the model? Theories about causal/

developmental knowledge are to be distinguished from theories about

interventions (or intervention theories).

3 What is the research base of the model?

4 What are the value assumptions of the model?

A central figure in the first period (1900-1925) was Mary Richmond. As a

woman with a limited education she succeeded in climbing – in a man’s

world – the boards of Charity Organization Societies (COS). In 1897 she

delivered a historic speech in which she argued in favour of the establish-

ment of a school of social work. In effect the New York School of Philanth-

ropy started with a summer course in 1898. In 1902 Richmond developed the

case-coordination model, considered by Specht & Courtney (1994) as a pre-

cursor for systems theory and by Weil and Karls (1985) as an early application

of case management. Tolson c.s. (1994) used this model to demonstrate the

integration of systems theory and task-centered casework.

Mary Richmond became an important leader, teacher, and practice theorist

in the charity organization movement and the transition from nineteenth-

century practice of voluntary charity to twentieth-century professional social

work. Richmond was influenced by Dr. Richard Cabot, physician and ethicist

affiliated with the School of Medicine of Harvard University.

After a research period of fifteen years she laid the foundation for social

casework with her standard work Social Diagnosis (1917). In 1922 she published

What is Social Casework? Influential scholars in later years (Orcutt, 1990; Kirk &

Reid. 2002) expressed their appreciation for the scientific principles which

guided Richmond’s research.

In the period 1925-1947 the emphasis shifted from economic and environ-

mental problems to psychological problems in which the psychoanalysis of

Freud played an important role. This shift was caused most of all by the

phenomenon of shell shock, manifested by the soldiers returning from the

European fronts in World War I. Some psychiatrists saw in the work of Freud

what seemed to be an explanation for this puzzling disease. Social workers

attached to the neuropsychiatric hospitals of the army were found to be
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valuable assistants for its treatment and they were exposed first hand to the

murmurings of new theories in psychiatric circles.

The influence of the Freudian psychoanalysis can be tracked in the most

important book of Gordon Hamilton, Theory and Practice in Social Casework

(1940), translated into Dutch in 1952. Hamilton relied on the work of Rich-

mond as far as it was concerned with the purpose of social work, the concept

of the casework relationship and involving the client as much as possible in

the casework process. In the description of treatment strategies emphasis is

laid on the development of psychological insight and psychological support.

On this subject the connection with Richmond – who had a lot to do with

economic and social support in her time – no longer exists.

In 1930 Virginia Robinson published A Changing Psychology in Social Case Work

that marked the beginning of the functional school which was founded by

Robinson and Taft. While the diagnostic school (Hamilton, Hollis) was con-

nected with the Freudian psychology with emphasis on the past, the func-

tional school was based on the psychology of Otto Rank, one of Freud’s

dissidents. His psychology of the will emphasized the present and was pre-

mised on radical subjectivism: ’man’s perception and experience of reality is

the only reality’.

Years of sometimes bitter conflict between the schools followed. In this

period Carl Rogers started with his publications, as did Charlotte Towle.

Maurice Karpf conducted what Kirk and Reid called the first ‘modern’ anal-

ysis of social work intervention with the publication of The Scientific Basis of

Social Work (1931).

Developments in the Netherlands

Activities of poor relief were numerous at the end of the 19th and the

beginning of the 20th century, not only in the USA but also in the Nether-

lands. Here it was Marie Muller-Lulofs, who, just like Mary Richmond in the

USA, made an effort to promote the education of social workers. It resulted

in the foundation of the first fulltime school of social work in the world, the

‘Opleidings-inrichting voor Sociale Arbeid’ in Amsterdam in 1899. In her

book Van Mensch tot Mensch (From Person to Person) – considered the first book

about poor relief and social work methods in the Netherlands – she informed

about her experiences as a ‘friendly visitor’ of the poor. It was meant as a sort

of practice manual for other friendly visitors. The book has not the syste-

matic structure of Social Diagnosis, but it gives a probing report of helping

activities with respect for the receiving party of the help.

Jan Adriani was an admirer and successor of Muller-Lulofs. In his book

Voorlezingen over armoede en maatschappelijk werk (Lectures about Poverty and Social

Work) the influence of Muller-Lulofs is to be noticed. His theory of the life

cycles is presumably inspired by the case-coordination model that Richmond

published in 1902. Adriani was not only active in the poor relief in Utrecht

but also teached at the CICSA (Central institute for Christian Social Work) set

up in 1926 in Amsterdam, where Marie Kamphuis in 1932 started her social
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work career. In her memoirs Kijken in de Spiegel van het verleden (Looking in the

Mirror of the Past) she writes about her experiences with Adriani and the

impact his lessons had on her. She recognised many of his views when she

became familiar with social casework in 1947. It is a striking fact that the

development of social work methods started at the School of Social work, but

was continued at the CICSA.

After the second world war Dutch scholars went – often for several months –

to the United States to study the development of social casework. Some of the

so-called ‘Amerikagangers’ – especially Kamphuis, de Jongh, Ongerboer,

Lion and van Rooy – did a lot afterwards for the dissemination of social

casework ideas in the Netherlands. One of the features in their articles and

papers is the emphasis on (depth) psychology. Only Van Rooy made critical

comments about this aspect and took a more sociological viewpoint.

In that time social casework was primarily adopting the diagnostic school-

model that was taught at the New York School of Social Work. The influence

of the functional school was effected in an indirect manner by the work of

Rogers and his followers and partly by the work of Towle and especially

Perlman.

Criticism of the methods imported from the USA.

Kamphuis: ‘I was sometimes confronted with the view that casework was

welcomed with flying colours and applied with enthusiasm. Of course this is

nonsense.. .’. A method that required education of such a high degree did not

quite fit the more usual improvising service delivery’.

Some people considered the methods imported from the USA as important

innovations but there also were fierce criticisms. Workers thought they were

underestimated in articles that compared the known approach and the new

casework. There also was criticism from general practitioners, from the

clergy, and from psychiatrists. A much heard statement was that the vast

cultural differences between the Netherlands and the United States made

social casework here out of place. In the present time the organizational

psychologist Hofstede has theorized about differences and similarities bet-

ween the Dutch and the American culture. His theories are considered in this

book.

Another point of criticism, heard especially in the seventies, was that social

casework was a method for middle-class people. Several opinions about this

subject are reviewed. The conclusion is that some methods of social casework

do fit well with lower class clients and other methods don’t, especially the

methods that focus on intrapsychic phenomena and client self-understan-

ding are amiss for this group of clients.

Developments in the United States and the Netherlands in the period

1947-1977.

Developments of social casework in the US and the Netherlands from 1947-

1977 are reviewed on the basis of influential professional literature: four

books that have been translated into Dutch and two books that are not, and

one original Dutch book.
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The translated books of Helen Perlman and Florence Hollis were the most

influential. Social Casework, A Problem-Solving process by Perlman was translated

in 1959 and got seven reprints in the Netherlands, the last one in 2000.The

impact of two translated books of Hollis, including the translation (in 1973)

of Casework, a psycho-social therapy was somewhat less. The other reviewed

books are The Casework Notebook (1958), by Alice Overton and Katherine

Tinker, translated and revised by Marie Kamphuis in 1963 as The Adventure in

St. Paul and the original Dutch book Beroepsethiek en code van de maatschappelijk

werker (1962) by Bertje Jens: a standard work about the ethical foundations of

social work. The last untranslated two books are The Casework Relationship

(1957) by Felix Biestek on basic methodical/ethical principles, and The Client

Speaks (1973) by John Mayer and Noel Timms. The last book criticised – based

on views of clients – the then widely used casework methods in the UK.

The effectiveness crisis in social casework.

After World War II numerous major social programs were launched in the

USA, as a result of the ‘federal war on poverty’, to meet needs for urban

development and housing, education, occupational training and preventive

health activities and so on. Social scientists were engaged in the assessment

of all kinds of social programs, to inform policymakers and other stakehol-

ders. on what were worthwhile programs and what were ineffective ones.

Evaluation research programs were designed to determine the effectiveness

of social intervention programs, including social casework. Although earlier

research resulted in disappointing outcomes, the social casework community

was convinced it would pass the test now. This turned out to be a fallacy.

By the 1960s, as controlled evaluations accumulated, a disconcerting trend

became apparent in the findings of most studies. Clients who received the

service of trained social workers were not showing more progress than their

counterparts receiving no or lesser services. This series of poor showings

prompted a number of publications. Numerous social work scholars, re-

searchers and practitioners had their say about the effectiveness crisis in an

exchange that lasted well over a decade. Three publications – of the scholars

Mullen and Dumpson, Fischer and Wood – are discussed in detail.

The construction and start of the task-centered model.

One of the indirect results of the effectiveness crisis was the development

of the task-centered casework model. William Reid, the most important

designer, took his Ph.D. at Columbia University as Doctor of Social Welfare

in 1963. The doctoral training reinforced his research-mindedness and sti-

mulated scepticism about the weak scientific bases of the then dominating

psychodynamic approach in casework. A vast conversation topic between

students was the inadequacy of that approach for doing research.

In the sixties the socio-behavioral and other behavioral models presented

attractive alternatives to those with a research orientation to social work

intervention. This approach began to spread from the Michigan School of

Social Work, where Edwin Thomas was the leading figure, to other schools

including the School of Social Service Administration at the University of

Chicago where Reid was a staff member at that time. Reid and his colleague

Laura Epstein were inspired by this new approach while developing at this
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school the empirically oriented task-centered practice model. A cornerstone

of this model was the research project ‘Brief and Extended Casework’ that

Reid undertook in collaboration with Ann Shyne. This study demonstrated

that shorter periods of casework could be as productive as longer ones, and

began to explore why this might be the case.

The task-concept developed by Elliot Studt gave Reid and Epstein the

opportunity to design their model for assisting clients to be the primary

worker in task accomplishment. In 1972 Reid and Epstein published their

first book Task-Centered casework. It was translated into Dutch in 1977.

Development of the task-centered model.

The task-centered model has been subject to ample scientific research in

the USA, both in the build-up phase and in further developmental stages.

This resulted in new applications which were added to the model frequently

and innovations that supplemented the body of knowledge. The most im-

portant features of the model are derived from the following publications.

The Task-Centered System (Reid, 1978), Family Problem Solving (Reid, 1985), Task-

Centered Practice with Families and Groups (Fortune, c.s., 1985), Taakgerichte

hulpverlening in het maatschappelijk werk (Jagt & Jagt, 1990), Strategies for Work

with Involuntary Clients (Rooney, 1992), Task Strategies (Reid, 1992), Task-Centred

Social Work (Doel & Marsh, 1992), Generalist Practice (Tolson c.s., 1994), The Task

Planner (Reid, 2000), The Task-Centred Book (Marsh & Doel, 2005).

The task-centered (TC) profile.

The how and why of the TC-profile, which is clear and transparent, is

explained in this book. Worker and client begin with an exploration of the

problem or problems as a basis to make informed choices about what pro-

blem of part of the problem is most urgent for the client and possible to

influence by the combined powers of client and worker. The model is time-

limited and worker and client have to make sure to set achievable goals to

create an optimum motivation. When there is sufficient motivational con-

gruence between worker and client, a contract will be made, orally or in

writing. From that point on tasks will be steps to the agreed goals, and the

client will be the one performing most of the tasks, helped by this in a

responsive and systematic way by the worker. Tasks are planned and often

rehearsed; after performance they are reviewed carefully to learn from the

experiences for the following task. Learning by doing is very important in

the TC-model, often insight will follow experiences.

Workers will use their professional skills to empower the client to make

steps (by doing tasks) in the direction of the goal. In most cases the goal will

be reached within the set time, because the TC-model is very strong in

anticipating and responding to barriers.

Above all the strength of the task-centered approach is in actively invol-

ving clients in finding their own solutions and to develop coping mecha-

nisms. The TC-instruments and task-varieties are all tested over and over.

The TC-framework has a set structure but leaves at the same time ample

room for worker and clients for creative tasks and interventions.

TC has been used with many different clients, many different problems

and in many settings. Studies have covered work with children and families
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and with older people. They have also covered specialities, on the field of

mental health, foster care and adoption, probation and juvenile justice. The

model has been developed for group work, work with families and commu-

nities, with involuntary clients and supervision of students. In fact the

model is easy to explain and to believe in for all parties involved, but it is not

always easy to realise the substantial partnership.

Research on task-centered practice.

Since its inception in 1972, the TC-model of social work practice has un-

dergone a continuous program of research and development. Research pro-

jects were set up in the USA and in England, but also in several other

countries. Some of the larger projects are described and an impression is

given from other, more limited projects.

Research and findings on, for instance, work with time limits, the effecti-

veness of task work, and the best way to plan for and implement tasks are

discussed in the last chapter of the book, and in fact in all preceding chap-

ters. The reason is that the founders and recent developers of the task-cen-

tered model valued research-based knowledge more than other kinds of

know-ledge.

In 2000 Reid published The Task Planner which presents task menu’s for

some 130 problems.

In selecting tasks priority was given to those whose effectiveness has been

supported by research and those that have been used with apparent success

in clinical practice.

The Task-Centred Book of Marsh and Doel (2005) is based on three main

pillars: research, services users’ views and wishes, and practitioner

experience. Case studies are spread throughout the book to build on the

experiences of practitioners and the people with whom they worked.

Reviewing all the presented research the conclusion is that task-centered

work makes a combination of evidence-based practice and practice-based

evidence.

The conclusion is that task-centered work is an important social work me-

thod, with apparent roots in former social casework methods and principles

and valuing contemporary research as much as the reflected-on experiences

of social workers and their clients.
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Bijlage B

Geannoteerde bronnen

Deze bijlage geeft een overzicht in chronologische volgorde van de belang-

rijkste boeken en artikelen die als basis hebben gediend voor dit proefschrift.

1 Van Mensch tot Mensch. 1916. M.G. Muller-Lulofs. Haarlem: Tjeenk Willink.

Over haar eigen ervaringen als armenbezoekster publiceerde Muller-Lulofs

artikelen en verzorgde zij lezingen. Een aantal van haar teksten werd ge-

bundeld in haar boek Van Mensch tot Mensch. Zij doet daarin een poging om

tot formulering van professionele gedragsregels te komen. Tevens is in het

boek de worsteling te herkennen om evenwicht te vinden tussen empathie en

distantie in het optreden tegenover mensen met een andere levensstijl.

2 Social Diagnosis. 1917. M. Richmond. New York: Russell Sage Foundation.

Dit boek is het magnum opus van Mary Richmond. Aan de totstandko-

ming heeft zij vijftien jaar gewerkt.

Trattner (1994:256) noemt het ‘de eerste gezaghebbende verhandeling in

boekvorm over de social casework theorie en -methode die niet alleen brede

bijval kreeg, maar tevens casework in één slag veranderde in een toonaan-

gevende methode.’

3 What is Social Casework? 1922. M. Richmond. New York: Russell Sage Foun-

dation.

Vijf jaar na het verschijnen van Social Diagnosis publiceerde RichmondWhat

is Social Casework?, waarvan in 1926 en 1939 Nederlandse vertalingen versche-

nen, zij het onder verschillende namen (in 1926:Maatschappelijk hulpbetoon en

in 1939: Maatschappelijke werkers en hun taak).

Opmerkelijk is dat Richmond nu ook – anders dan in Social Diagnosis –

aandacht besteedt aan psychologische factoren.

Het belangrijkste deel van het boek bestaat uit de beschrijving van zes

praktijksituaties (niet van haarzelf), die ze vervolgens van commentaar

voorziet.
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4 Maatschappelijk Werk. Verhandelingen over gebieden waar medicus en maatschap-

pelijke werker elkaar ontmoeten. 1923. R.C. Cabot. Rotterdam: W.L. en J. Brusse’s

Uitgevers-Maatschappij.

Dit is een Nederlandse vertaling van R.C. Cabot, 1919. Social Work, Essays on

the Meeting ground of Doctor and Social Worker. Boston: Houghton Mifflin. Cabot

was een medicus die veel belangstelling had voor de invloed van de omge-

ving op het ontstaan van ziekten. Hij ontwikkelde het begrip differentiële

diagnose, waarbij hij een belangrijke plaats toekende aan wat hij maat-

schappelijke helpers noemt. Cabot, die nauw samenwerkte met Richmond,

kan worden gezien als de grondlegger van medisch maatschappelijk werk.

Opmerkelijk is overigens dat al in 1923 vertaalde vakliteratuur op de Neder-

landse markt verschijnt, zie ook onder 3.

5 Voorlezingen over armoede en maatschappelijk werk. 1923. J.H. Adriani. Utrecht:

Ruis.

Adriani bouwt in dit boek voort op het werk van Muller-Lulofs. Hij maakt

tevens gebruik van de hiervoor onder 3 en 4 genoemde boeken, hoewel een

literatuurlijst in het boek ontbreekt. Opmerkelijk is het door Adriani ge-

hanteerde begrip ‘levenskringen’, waarbij hij aangeeftg dat hulpverlening

zich zoveel mogelijk binnen de eigen omgeving dient af te spelen. Marie

Kamphuis kreeg les van Adriani aan de hand van dit boek.

6 A Changing Psychology in Social Case Work. 1930. V. Robinson. Chapel Hill: The

University of North Carolina Press.

In dit boek legt Virginia Robinson verantwoording af voor haar overstap

van de freudiaanse psychologie naar de rankiaanse psychologie, met behulp

waarvan zij, samen met Jessie Taft, de basis legde voor de zogenaamde

functional school van het social casework.

7 The Scientific Base of Social Work. 1931. M. Karpf. New York: Columbia Uni-

versity Press.

Kirk en Reid (2002) zien dit boek als de eerste ‘moderne’ analyse van social

work interventies. Karpf concludeerde dat de social workers vrijwel geen

gebruikmaakten van wat de sociale wetenschappen in die dagen te bieden

hadden. Kirk en Reid zeggen dat dit aanbod voor het dagelijks werk van

praktijkmensen ook nauwelijks aanknopingspunten bood.

8 Social Case Work in Practice. Six Case Studies. 1939. F. Hollis. New York: Family

Welfare Association of America.

De bedoeling van Hollis was om met dit boek voorbeelden te presenteren

van ‘good practice’ in social work. Zij beschrijft uitvoerig wat er aan de hand

is en op welke manier social caseworkers de helpende hand bieden. Zowel de

problematiek als de aanpak doet modern aan, het zou vandaag de dag ge-

schreven kunnen zijn.

9 Theory and Practice of Social Case Work. 1940. G. Hamilton. New York: Co-

lumbia University Press.

BSL - ACA_BK_1KZM - 1812_9789031352906 364

Van Richmond naar Reid356



Dit boek, waarvan in 1952 een Nederlandse vertaling verscheen, is jarenlang

de (late) bijbel geweest van de diagnostic school. ’Laat’ omdat Robinson al in

1930 haar boek publiceerde dat de basis legde voor de functional school,

terwijl aan de basis van wat de diagnostic school is gaan heten toch al vanaf

het begin van de jaren twintig gewerkt werd . Het boek bouwt voort op Social

Diagnosis van Richmond, maar – en dat is een belangrijk verschil – het

baseert zich mede op de freudiaanse psychoanalyse. De vertrouwdheid van

Hamilton met de praktijk van het werk is door het hele boek merkbaar. De

beschrijving van de diagnostische fase is veel uitgebreider dan die van de

interventiefase.

10 Counseling and Psychotherapy. 1942. C. Rogers. New York: Houghton Mifflin.

In dit boek ontvouwt Rogers zijn non-directieve methode. Hij werd hierbij

geı̈nspireerd door de ervaringen van onderzoekers bij de Hawthorne Works

van Western Electric in 1927. Daaruit bleek dat de prestaties van het perso-

neel toenamen, alleen al doordat zij zich ervan bewust waren dat ze geob-

serveerd werden (het zogenaamde ‘Hawthorne effect’). Andere inspiratie-

bronnen van Rogers waren zijn eigen ervaringen aan The Philadelphia Child

Guidance Clinic en zijn bekendheid met de Pennsylvania School of Social

Work (de school van Robinson en Taft), die de werker-cliëntrelatie als be-

langrijkste hulpverleningsinstrument beschouwde. Rogers noemde zijn

werkwijze ‘counseling’ en beschouwde deze als een vorm van psychothera-

pie, niet als een vorm van social casework.

11 Common Human Needs. 1945. C. Towle. Washington DC: Government Prin-

ting Office. Het boek is naderhand uitgegeven door de NASW. Een Neder-

lands/Vlaamse vertaling verscheen in 1955, uitgegeven door Romen en Zonen

in Maaseik.

Towle schreef het boek op verzoek van Jane Hoey van de Federale Regering

in de VS, bij wijze van handreiking voor ‘bijstandwerkers’, die te maken

hadden met een enorme toeloop van cliënten als gevolg van The Great

Depression van 1929. Het boek kwam eigenlijk te laat, want in 1945 was er

weer volop werkgelegenheid (de oorlogsindustrie draaide op volle toeren

vanwege de deelname van de VS aan de Tweede Wereldoorlog).

Towle beschrijft wat het voor mensen betekent om hulp te moeten vragen

en combineert invalshoeken uit de diagnostic en de functional school. In

1951 veroorzaakte het boek een politieke rel. In de inleiding kwam het begrip

‘socialized state’ voor en dat was voor een club van conservatieve artsen reden

om het boek te beschouwen als communistische propaganda. Alle exem-

plaren inclusief de matrijzen werden vernietigd. Maar Towle behield het

copyright en de NASW gaf het later nog eens uit, met een enkele wijziging.

12 Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk (1948 t/m 1961). Uit dit tijdschrift bij-

dragen van M. Kamphuis, J.F. de Jongh, C.E. Klink.

In het Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, dat twee keer per maand ver-

scheen met een grote variëteit aan bijdragen over tal van werksoorten, von-

den met regelmaat discussies plaats over het social casework. In 1950 ver-

BSL - ACA_BK_1KZM - 1812_9789031352906 365

Geannoteerde bronnen 357



scheen over dit thema een speciaal nummer. Vooral Kamphuis en de Jongh

waren fervente publicisten, die het debat niet uit de weg gingen.

13 Problemen van maatschappelijk werk. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftig-

jarig bestaan (1899–1949) van de school voor Maatschappelijk Werk in Amsterdam.

1949. Purmerend: Muusses.

Uit dit boek bijdragen van J. F. de Jongh en N. Ongerboer, die herinne-

ringen ophalen uit de geschiedenis en hun visie geven op de betekenis van

deze eerste maatschappelijk werk opleiding in Nederland.

14 Wat is social casework? 1950. M. Kamphuis. Alphen aan den Rijn: Samsom.

De eerste uitgave, waarvan het voorwoord begint met de zin: ‘Dit boekje is

niet meer dan het pretendeert te zijn: een eerste inleiding’, is inderdaad van

bescheiden omvang (86 pagina’s) en gebaseerd op Kamphuis’ eigen ervarin-

gen tijdens haar eerste bezoek in 1947 aan de VS, en op de vakliteratuur die

tot dan toe in de VS was verschenen. Het boek biedt een korte inleiding in

geschiedenis en ontwikkeling van het casework in de VS, geeft vervolgens

enkele richtlijnen voor het caseworkgesprek en beschrijft exemplarisch

enige praktijksituaties. Deze opzet handhaaft Kamphuis in volgende edities

van het boek, dat zij steeds omwerkt om in de pas te blijven met nieuwe

ontwikkelingen. Uiteindelijk verschijnen er elf drukken waarvan de laatste

in 1977.

15 De betekenis van het gesprek in het sociale werk. 1951. L. Lion. Utrecht: Katho-

lieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid.

Lion doet in deze brochure verslag van wat hij in de VS heeft opgestoken

van het social casework. Zijn bijdrage heeft op een aantal punten overeen-

komsten met het latere werk van Biestek (1957).

16 A History of the New York School of Social Work. 1954. E.G. Meier. New York:

Columbia University Press.

Dit boek beschrijft het ontstaan van de Summer School in Philantropic

Work (1898-1904) als voorloper van de New York School of Social Work, en

vervolgens de ontwikkelingen van de New York School van 1904 tot 1954. In

1940 is deze school onderdeel geworden van de Columbia Universiteit.

17 Casework en maatschappelijk werk. 1955. H. van Rooy. Assen: Van Gorcum en

Comp.

Van de Amerikagangers is Van Rooy de enige die een bijdrage levert aan de

introductie van het social casework in Nederland vanuit een sociologische

visie. Bij alle anderen ligt de nadruk op de bijdrage van de psychologie.

Kamphuis heeft weinig waardering voor het werk van Van Rooy.

18 Vrouwen met huwelijksmoeilijkheden. Een casework studie. 1955. F. Hollis. Arn-

hem: Van Loghum Slaterus (oorspronkelijke titel: Women in marital conflict,

1949. New York: Family Service Association of America).

Nel Jagt schrijft over dit boek (1999) dat op afstand veel duidelijker is te
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zien hoe waarden en normen een belangrijke rol spelen in de manier waarop

maatschappelijk werkers naar seksespecifieke kwesties keken.

19 The Casework Relationship. 1957. F. Biestek. Chicago: Loyola University

Press.

Felix Biestek publiceerde dit boek in 1957, een jaar of tien nadat de eerste

Amerikagangers van zich deden horen, en geeft helder weer welke ontwik-

kelingen in de voorafgaande jaren op caseworkgebied hebben plaatsgevon-

den. Biestek start vanuit de cliënt: wat speelt bij deze als hij bij het maat-

schappelijk werk aanklopt? Hij onderscheidt daarin zeven thema’s, die hij

als basis gebruikt voor zeven basale maatschappelijk werkprincipes. Deze

brengt hij onder in een overzichtelijk schema. Elk thema, elk principe werkt

hij uit in een hoofdstuk.

20 Social Casework. De methodiek van het individueel maatschappelijk werk. 1959.

H.H. Perlman. Deventer: Van Loghum Slaterus (oorspronkelijke titel: Social

Case Work. A Problem-solving process. Chicago, 1957).

Van dit boek verschenen in Nederland zeven drukken, de zevende in 1974.

Van de zevende druk verschenen elf oplagen, de elfde in 2000.

Perlman is er met haar problem-solving methode in geslaagd een brug te

slaan tussen de uitgangspunten van de diagnostic en de functional school. In

die zin was het boek meer vernieuwend dan het werk van Hollis dat ver-

bonden bleef met de freudiaanse psychologie, al besteedde zij later in haar

loopbaan meer aandacht aan omgevingsfactoren.

Perlman beperkte zich vrijwel, net als Richmondmet Social Diagnosis, tot de

beginfase van het hulpverleningsproces. De vier P’s (persoon, probleem,

plaats, proces) van Perlman worden nog steeds beschouwd als belangrijke

interdependente factoren in het hulpverleningsproces.

21 Beroepsethiek en code van de maatschappelijk werker. 1967. L.F. Jens. Deventer:

Van Loghum Slaterus.

Een oorspronkelijke en gedegen bijdrage aan de – wat we tegenwoordig

noemen ‘normatieve’ – professionaliteit van maatschappelijk werkers in

Nederland. Jens werkte vanaf 1963 als docent aan de Protestantse Voortge-

zette Opleiding in Amsterdam en werd in 1967 stafdocent aan de Academie

voor Sociale en Culturele Arbeid, waarvan Kamphuis directrice was. Jens was

jarenlang lid van de Commissie voor Consultatie en de Commissie Beroeps-

ethiek van de Beroepsvereniging van Maatschappelijk Werkers. Kamphuis

noemt het boek van Jens een ‘classic’, waarin de samenhang tussen methoden

en beroepsethiek goed uit de verf komt.

22 Studt, E. 1968. Social work theory and implications for the practice of

methods. Social Work Education Reporter.

In dit artikel gaat Studt in op de resultaten van drie onderzoeken, die zij in

de loop van tien jaar uitvoerde met gevangenen in de VS. De opzet was om de

gevangenen tijdens hun gevangenschap voor te bereiden op hun terugkeer in

de maatschappij, en dat gebeurde door middel van taken die zij zelf be-
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dachten en uitvoerden. Deze taken hadden betrekking op (wat zij zelf zagen

als) verbetering van hun leefomstandigheden in het harde gevangeniskli-

maat, maar de bedoeling was hen daarmee tevens toe te rusten voor hun

leven buiten de gevangenis (transfer). Reid en Epstein vonden het taakcon-

cept zo waardevol, dat zij het in aangepaste vorm tot een centraal onderdeel

van hun model maakten.

23 Het avontuur in St. Paul, naar het Casework Notebook. 1969, 2e druk. M.

Kamphuis. Alphen aan den Rijn: Samsom.

Dit boek is een bewerking van het Casework Notebook (1957) van Alice

Overton en Katherine Tinker. Een korte bewerking van het boek verscheen

in 1963 onder de titel Nieuwe wegen in het werk met probleemgezinnen. M.

Kamphuis, 1963. Alphen aan den Rijn: Samsom.

Het boek beschrijft een vierjarig experiment (1954-1958) met probleem-

gezinnen in St. Paul in de VS. De ervaringen die de social workers noteerden

en bereflecteerden, gelden vandaag de dag nog als inspiratiebron voor de

contactlegging met moeilijk bereikbare gezinnen die hulp afwijzen. Nu

outreaching werken in de 21ste eeuw weer meer in de belangstelling komt, is

het boek herontdekt.

24 Brief and Extended Casework, 1969. W.J. Reid en A.W. Shyne. New York:

Columbia University Press.

Reid was in 1963 gepromoveerd tot doctor of Social Welfare aan de Co-

lumbia Universiteit in New York en Shyne was researchmedewerker aan het

Institute of Welfare Research van de Community Service Society in New

York. Het boek is het verslag van een vierjarig onderzoek naar de overeen-

komsten en verschillen tussen verschillende vormen van social casework. De

verwachting was dat de traditionele langdurige vorm betere resultaten zou

geven dan de kortdurende vorm, die zich beperkte tot een totaal van acht

contacten en begrensde maar duidelijk omschreven problematiek. Het te-

gendeel bleek waar te zijn.

25 The client speaks. Working-class impressions of casework. 1970. J.E. Mayer en N.

Timms. Londen: Routledge & Kegan Paul.

In het voorwoord zeggen de schrijvers dat het boek een product is van een

samenwerkingsproject, dat in Londen begon en dat werd voortgezet over de

Atlantische Oceaan heen. Mayer werkte als socioloog in New York en Timms

als hoogleraar social work in Londen en Newcastle. Het boek is het verslag

van een onderzoek naar de ervaringen en visies van cliënten van de Family

Welfare Association in Londen, met wie de contacten waren afgerond of

afgebroken. Het is een van de weinige projecten waarin cliënten aan het

woord komen. De onderzoekers spreken hierover hun verwondering uit in

het eerste hoofdstuk met de titel: ‘The neglected client’.

26 Problems and Issues in Social Casework. 1971. S. Briar en H. Miller. New York:

Columbia University Press.

Toen zij dit boek schreven was Briar Dean of the School of Social Work aan
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de Universiteit van Washington in Seattle, en Miller Associate Professor of

Social Welfare aan de Universiteit van Californië in Berkeley. De auteurs

droegen actief bij aan de ontwikkeling van het social casework. Zij hadden

beiden hun Ph D. in social work gehaald aan de School of Social Work van de

Columbia University in New York. Daarmee hoorden zij tot de binnenkring

van betrokkenen en tegelijkertijd waren ze toeschouwers, die met een kri-

tische blik keken naar de weg die het social casework in het verleden aflegde

en de turbulente fase die het in de jaren 1960 doormaakte. Hun geı̈nvol-

veerde kennis en kritische beschouwingen vormen een ware inspiratiebron.

27 Evaluation of Social Intervention. 1972. E.J. Mullen en J.R. Dumpson (Eds.).

San Francisco: Jossey Bass.

Beide redacteuren haalden hun Ph D. in social work, Mullen was en is

werkzaam aan de Columbia Universiteit en Dumpson aan de Fordham Uni-

versiteit. In het boek geven zij en andere auteurs (waaronder Helen H. Per-

lman) commentaar op de overwegend teleurstellende uitkomsten van een

dertiental onderzoeken naar de effectiviteit van caseworkprogramma’s. Zij

kijken kritisch naar de wijze waarop de onderzoeken werden uitgevoerd en

naar de toepassingsmogelijkheden van het psychodynamische social case-

work, dat op grond van de resultaten van genoemde onderzoeken (sterk) aan

invloed inboette.

28 Casework. Een psychosociale therapie. 1973. F. Hollis. Alphen aan den Rijn:

Samsom (oorspronkelijke titel: Casework, a psychosocial therapy. 1964, 1972.

New York: Random House).

Hollis bouwt voort op de basis die door Richmond en Hamilton is gelegd.

Haar referentiekader is freudiaans, hoewel er verschillend geoordeeld wordt

over de mate waarin dit kader de diagnostic school in het algemeen en haar

werk in het bijzonder beı̈nvloedt. Hollis zelf is van mening dat zij selectief

gebruik maakt van de freudiaanse psychologie, terwijl anderen van mening

zijn dat het freudiaanse kader overheerst. Zeker maakt het verschil of men

haar vroegere of haar latere werk leest. Hollis deed uitgebreid onderzoek

naar soorten interventies die maatschappelijk werkers toepassen en kwam

tot een categorisering daarvan.

29 Theorieën over social casework. 1975. R. Roberts en R. Nee (red.). Deventer:

Van Loghum Slaterus.

De oorspronkelijke uitgave verscheen in 1970. De teksten zijn afkomstig

van inleiders op een conferentie ter nagedachtenis aan Charlotte Towle. De

conferentie werd gehouden van 1 tot 3 mei 1969 en had ten doel het evalueren

van de toen gangbare vormen van social casework. De inleiders werkten hun

teksten om tot artikelen. Het boek bevat onder meer bijdragen van Hollis,

Perlman, Smalley, Thomas en Rapoport. Door de brede opzet vormt het als

het ware een catalogus van de diverse vormen van casework die in de loop

van de jaren ontwikkeld zijn. Roberts en Nee illustreren op die manier dat

‘het’ casework niet bestaat.
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30 The Effectiveness of Social Casework. 1976. J. Fischer. Springfield: Charles C.

Thomas.

Fischer bespreekt in zijn boek twaalf gerandomiseerde onderzoeken

waarvan de controlegroepen geen behandeling kregen, en vijf gerandomi-

seerde onderzoeken waarvan de controlegroepen een ander soort behande-

ling kregen dan de experimentele groepen. Hij breekt de staf over met name

het psychodynamische social casework dat hij in hoofdzaak verantwoorde-

lijk acht voor de negatieve resultaten van de evaluatieonderzoeken. Kirk en

Reid (2002) noemen Fischer’s review ’the most influential and best-known

review of the studies’.

31 Taakgericht casework. 1977. W.J. Reid en L. Epstein. Deventer: Van Loghum

Slaterus (oorspronkelijke titel: Task Centered Casework. 1972. New York: Co-

lumbia University Press).

Dit is het eerste boek dat is verschenen over het taakgerichte model, dat

nog de aspecten vertoont van een model-in-wording. Op verschillende

plaatsen in het boek worden voorlopige conclusies getrokken en wordt aan-

gegeven dat verder onderzoek nodig is. Het boek is de neerslag van de eerste

jaren van een onderzoeksproject dat in totaal acht jaar zou duren.

32 Effective Casework Practice. An eclectic approach. 1978. J. Fischer. New York:

McGraw-Hill Book Company.

Als vervolg op The Effectiveness of Social Casework (1976), waarin hij scherpe

kritiek levert op het dominante diagnostic schoolmodel, ontwierp Fischer

een eclectisch social work model dat gebaseerd is op door onderzoek onder-

bouwde componenten.

33 Casework effectiveness: a new look at the research evidence, 1978. K.W.

Wood. Social Work.

De visie van Wood op de negatieve resultaten van de effectiviteitscrisis is

anders dan die van Mullen en Dumpson en die van Fischer. Wood komt tot

de harde conclusie dat de professie onder ogen moet zien dat de oorzaak van

de negatieve resultaten van zoveel onderzoeken is gelegen in incompetentie

van de werkers. Zij sloegen een aantal cruciale stappen van het casework-

proces over en gingen uit van een door hun ideologie bepaalde voorkeur van

interveniëren. In veel gevallen werd onderzoek van de ‘person-in-environ-

ment’ configuratie, toch een algemeen uitgangspunt voor de diagnostic

school (en door onder meer Hollis uitgewerkt) niet toegepast. In plaats

daarvan werd gekozen voor casework of groepswerk dat zich eenzijdig

richtte op de persoonlijkheid van de cliënt.

34 Taakgericht casework in de praktijk. 1980. W.J. Reid en L. Epstein. Deventer:

Van Loghum Slaterus (Task-centered practice, New York: Columbia University

Press. 1977).

Op basis van inleidingen tijdens een in 1975 aan de Universiteit van Chi-

cago gehouden congres, stelden Reid en Epstein een boek samen met een

overzicht van experimentele toepassingen van taakgericht werken. Het boek
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bevat achttien praktijkverslagen uit de VS, Engeland en Israël. De deelne-

mers rapporteren over praktische toepassingen. Vaak zijn ze verbonden aan

Schools of Social Work van universiteiten en in staat en bereid tot theore-

tische doorlichting van die toepassingen. In verschillende gevallen gaan

praktijk en wetenschap hand in hand, al zal de praktijk uiteindelijk uitwij-

zen of een hulpverleningsmodel levensvatbaar is.

35 Het taakgerichte systeem. 1982. W.J. Reid. Deventer: Van Loghum Slaterus

(The Task-Centered System, 1978, New York: Columbia University Press).

Dit is het eerste boek dat Reid solo schreef over de verdere ontwikkeling

van het taakgerichte model. Het accent ligt op de beschrijving van een

interventietheorie voor het model, en op onderzoeken naar het model en de

bijbehorende onderzoeksresultaten.

36 Family Problem Solving. 1985. W.J. Reid. New York: Columbia University

Press.

Met deze publicatie wil Reid de verbinding herstellen tussen wat in de VS

family therapy werd genoemd en het taakgerichte model. Hoewel werken

met gezinnen altijd onderdeel is blijven uitmaken van het social work in de

VS, werd met de introductie van de systeem- en communicatietheorie een

heel eigen koers ingezet. Gezinsbehandeling ontwikkelde zich vrijwel los

van het social work, met eigen opleidingen en beroepsverenigingen. Reid

heeft daarvoor waardering maar tegelijkertijd vindt hij een en ander voor het

social work ongunstig. Zijn streven is de verbinding tussen family therapy

en social work te herstellen. Zelf spreekt hij niet van gezinsbehandeling,

maar van family problem-solving. Het gaat daarbij zeker niet alleen om

interne relatieproblemen in het gezin, maar ook om bijvoorbeeld psycho-

sociale problemen met een materiële component en om problemen tussen

het gezin en instanties of personen in de nabije of wijdere omgeving.

37 Task-Centered Practice with Families and Groups. 1985. A.E. Fortune (red.),

New York: Springer Publishing Company.

Zowel het werken met groepen als met gezinnen vanuit het taakgerichte

perspectief komt in dit boek aan de orde. Bijdragen worden geleverd door

Fortune en dertien andere auteurs, waaronder Reid, Rooney en Garvin. Het

derde deel gaat over toepassing van het model in leidinggevende functies.

38 Dissatisfaction with Brief Treatment. 1986. R. O’Connor en W.J. Reid.

Social Service Review.

Hoewel uit verschillende onderzoeken bleek dat kortdurende hulpverle-

ning betere resultaten gaf dan de in opzet langdurende (of ‘open end’)

hulpverlening, waren er steeds wel een paar cliënten die aangaven dat zij

meer contacten wilden. Voor O’Connor en Reid was dit aanleiding om hier-

naar onderzoek te doen.
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39 Kijken in de spiegel van het verleden. Veertig jaar avonturen in en om welzijnsland.

1986. M. Kamphuis. Deventer: Van Loghum Slaterus. Inmiddels (2007) is een

heruitgave verschenen bij Bohn Stafleu van Loghum.

Kamphuis schreef deze ‘memoires’ oorspronkelijk als een reeks opeenvol-

gende artikelen in het Tijdschrift voor Agologie. Ze schetst op levendige wijze

wat zij zoal meemaakte, vanaf de tijd dat ze als student in 1932 bij de CICSA

in Amsterdam aan de opleiding tot maatschappelijk werker begon, tot haar

afscheid als directrice van de opleiding ASCA in Groningen anno 1970. Zij

beschrijft haar ‘avonturen’ in zowel Nederland als in Amerika en Duitsland.

In Amerika had zij ontmoetingen met coryfeeën als Gordon Hamilton, Flo-

rence Hollis, Helen Perlman, Jessie Taft, Virginia Robinson en Alice Overton,

in Duitsland met Alice Salomon. Kamphuis heeft zich met hart en ziel

ingezet om het beroep maatschappelijk werker in Nederland te professio-

naliseren en schuwde niet de confrontatie met hen die dat minder nodig

vonden.

40 Encyclopedia of Social Work, 18e ed. 1987, twee delen, National Association of

Social Workers, Silver Spring, USA.

Dit handboek biedt een keur aan belangrijke artikelen voor wie belang

stelt in de geschiedenis van het social work aan het eind van de vorige eeuw

in de VS. Het gaat om artikelen van onder meer Eileen Gambrill (Behavioral

Approach), Scott Briar (Direct Practice: Trends and Issues), Betty Blythe and

Scott Briar (Direct Practice Effectiveness), Carol Meyer (Direct Practice in

Social Work: Overview), Tony Tripodi (Program Evaluation) en Reid (Re-

search in Social Work en Task-Centered Approach). Ook zijn korte biogra-

fieën opgenomen van Hamilton, Richmond, Taft en Towle.

41 Maatschappelijk werk in verandering. 1987. H. de Kler en H. Pos (red.). Den

Haag: Ruward.

Het gaat hier om een bundel ter gelegenheid van het afscheid van Gerard

Kal als docent methodiek maatschappelijk werk aan de Haagse Sociale Aca-

demie. In Kal’s eigen bijdrage schetst hij zijn ervaringen als pas afgestudeerd

maatschappelijk werker in 1955 met het nieuwe social casework in Neder-

land. Vaagheid en wolligheid troef; Kal was blij toen hij veel later kennis-

maakte met het taakgericht casework, dat hij een verademing vond en een

no-nonsense model.

42 Looking back to see ahead. 1989. H. Perlman. Chicago: The University of

Chicago Press.

In dit boek kijkt de grondlegster van het zogenoemde problem-solving

casework terug op voor haar en haar lezers belangrijke ontwikkelingen in

het social work.

43 De opbouw van een sociaal-agogische beroepsopleiding 1899-1989. 1989. R. Neij en

E. Hueting. Zutphen: Walburg Pers.

Het boek beschrijft de historie van 90 jaar School voor Maatschappelijk
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Werk in Amsterdam, in de begintijd de dominante opleiding voor het

maatschappelijk werk in Nederland.

44 Science and Inquiry in Social Work Practice. 1990. B. Orcutt New York: Co-

lumbia University Press.

Orcutt, hoogleraar social work aan de Universiteit van Alabama, geeft in

dit boek een overzicht en analyse van vele onderzoeken die verricht zijn op

het gebied van social work. Zij beschrijft onderzoeksbenaderingen die em-

pirisch van aard zijn, maar ook op intuı̈tie en op reflectie gebaseerde bena-

deringen.

45 Legitimatieproblemen in het maatschappelijk werk. 1990. G. van der Laan.

Utrecht: SWP.

In zijn proefschrift geeft Van der Laan antwoord aan critici, die in het

voetspoor van Foucault en Achterhuis maatschappelijk werkers beschuldig-

den van machts- en disciplineringsstrategieën. Van der Laan stelt hiertegen-

over geldigheidsaanspraken, gebaseerd op het zogenaamde ‘drie-werelden-

schema’.

46 Taakgerichte hulpverlening in het maatschappelijk werk. 1990. L. en N. Jagt.

Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Dit boek is de eerste origineel in het Nederlands geschreven publicatie

over het taakgerichte model, die tevens verbinding legt met vorm en ont-

wikkeling van het maatschappelijk werk hier te lande. Het boek is veelvul-

dig gebruikt in opleidingen, mede omdat het refereert aan de Nederlandse

context (wat de vertaalde boeken van Reid en Epstein uiteraard niet doen).

47 Strategies for Work with Involuntary Clients. 1992. R. Rooney. New York:

Columbia University Press.

Vanuit eigen ervaring in het voogdijwerk in de VS schreef Rooney, inmid-

dels hoogleraar aan de School of Social Work van de Universiteit van Min-

nesota, dit boek over het werken met onvrijwillige cliënten. Hij beschrijft

uitvoerig het voortraject, dat volgens hem nodig is voordat een social worker

‘echt’ met een onvrijwillige cliënt een (samenwerkings)relatie aan kan gaan.

Verhelderend is het onderscheid dat hij aanbrengt tussen wettelijk onvrij-

willige en sociaal onvrijwillige cliënten. In verschillende Nederlandse pu-

blicaties is zijn invloed merkbaar.

48 Bevlogen en ambachtelijk. Academie Markendaal, een sociaal-agogische beroepsop-

leiding in West-Brabant 1931-1993. 1993. A. van den Oord.

In februari 1993 verhuisde Sociale Academie Markendaal van het gebouw

IJpelaar aan de Beukenlaan te Bavel naar de Hogeschoollaan in Breda. De

verhuizing vormde de aanleiding om de talloze archiefdozen te ordenen en

de geschiedenis van Academie Markendaal te beschrijven. De vele verande-

ringen in de samenleving tussen de jaren 1930 en 1990 weerspiegelen zich in

de soms turbulente geschiedenis van deze opleiding. Sedert 1986 werd Aca-

demie Markendaal een onderdeel van de Hogeschool West-Brabant, daarna

BSL - ACA_BK_1KZM - 1812_9789031352906 373

Geannoteerde bronnen 365



van de Hogeschool Brabant, nu van Avans Hogeschool. De naam van de

opleiding veranderde eerst in opleiding Maatschappelijk Werk en Dienst-

verlening (MWD), die momenteel weer onderdeel vormt van de Academie

voor Sociale Studies.

49 Unfaithful Angels. How Social Work has abandoned its Mission. 1994. H. Specht

en R. Courtney. New York: The Free Press.

Specht was Dean en professor van de School of Social Welfare van de

Universiteit van Californië in Berkeley, en Courtney assistent-professor aan

de Universiteit van Wisconsin. De auteurs bekritiseren in dit boek op felle

wijze de social work gemeenschap, omdat ze voor een groot deel kiest voor

privépraktijken en populaire vormen van psychotherapie. Daardoor blijven

de oorspronkelijke doelgroepen, de zwaksociale groepen in de samenleving,

in de kou staan.

50 From Poor Law to Welfare State. A History of Social Welfare in America. 1994, 5e

ed. W. Trattner. New York: The Free Press.

Trattner, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Wisconsin,

schetst in zijn boek de ups en downs van de welvaartsstaat in de Verenigde

Staten.

51 Generalist Practice. A Task-Centered Approach. 1994. E.R. Tolson, W.J. Reid en

C.D. Garvin. New York: Columbia University Press.

In het voorwoord verwijzen de auteurs naar de accreditatiestandaarden

van de Council on Social Work Education, die voorschrijven dat studenten

geschoold dienen te worden in generalistische methoden van social work.

Dit houdt in dat ze zich moeten kwalificeren voor het werken met een

verscheidenheid aan systemen. Het boek schetst wat de student als generalist

moet weten en kunnen op het vlak van het werken met individuen, gezin-

nen, groepen en grotere systemen in de gemeenschap, waarbij taakgericht

werken het leidende beginsel is.

52 Allemaal andersdenkenden. Omgaan met cultuurverschillen. 1995, 6e druk. G.

Hofstede. Amsterdam: Contact.

Hofstede stelde aan de hand van personeelsgegevens van de multinational

IBM vast welke culturele karakteristieken golden voor inwoners van landen

waar IBM vestigingen had. Met behulp van zijn theorie is het mogelijk enig

licht te werpen op culturele verschillen tussen inwoners van de VS en inwo-

ners van Nederland.

53 Het Amerika der Vrouw. 1996. B. Waaldijk. Groningen: Wolters-Noordhoff.

In haar proefschrift geeft Waaldijk een fascinerend overzicht van de pro-

fessionalisering van het social work in de VS en in Nederland. Dit in het

bijzonder vanuit het perspectief van de rol die vrouwen hierin speelden en de

rol die het werk voor hen speelde qua maatschappelijke positie en zingeving.

54 Research on task-centered practice. 1997. W.J. Reid. Social Work Research.
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Reid beschrijft in dit artikel de actuele stand van zaken met betrekking tot

onderzoeken die plaatsvonden naar het taakgerichte model.

55 Understanding Social Work. 1998. E. Munro. Londen: The Athlone Press.

Munro, die doceert aan de London School of Economics en expert is op het

gebied van kinderbescherming, pleit in dit boek voor een verbinding tussen

wetenschap en de praktijk van het social work.

56 The Social Work Dictionary. 1999, 4e editie. R. L. Barker. Uitgave van de

National Association of Social Workers in de VS.

Dit standaardwerk beschrijft in alfabetische volgorde een groot aantal

thema’s en begrippen, die betrekking hebben op het social work.

57 Evaluation. A systematic approach. 1999. P.H. Rossi, H. E. Freeman en M.W.

Lipsey, Thousand Oaks: Sage Publications.

Rossi was hoogleraar aan de Universiteit van Massachusetts in Amherst,

Freeman was hoogleraar aan de Universiteit van Californië en aan de Har-

vard Universiteit, Lipsey is werkzaam aan de Vanderbilt Universiteit. Het

boek is een klassieker over het ontwerpen en uitvoeren van evaluatieonder-

zoek.

58 The Task Planner. 2000. W.J. Reid. New York: Columbia University Press.

Gedurende aan aantal jaren maakte Reid met medewerkers van zijn fa-

culteit en uit de social work praktijk een database van taken die bij bepaalde

soorten problemen effectief bleken te zijn. Hierbij werd geput uit onder-

zoeksliteratuur en uit bereflecteerde praktijkervaringen. De hieruit voort-

vloeiende suggesties zijn vooral gericht op taken die door cliënten kunnen

worden verricht. Het boek gaat vergezeld van een cd-rom waarop alle taak-

menu’s zijn opgenomen.

59 Science and Social Work. A Critical Appraisal. 2002. S.A. Kirk en W.J. Reid.

New York: Columbia University Press.

Kirk en Reid geven in dit boek een kritische visie op de onderzoeken die

naar het social work zijn gedaan. Zij concluderen niet alleen dat onderzoe-

kers veelal anders tegen de praktijk aankijken dan de praktijkwerkers zelf,

maar ook dat verspreiding van de met onderzoek verkregen kennis moeilijk

van de grond komt. ‘Dissemination’ van kennis (know-how) is in hun visie

cruciaal voor de toekomst van de professie.

60 Developing Practice Guidelines for Social Work Intervention. 2003. A. Rosen en

E.K. Proctor (Eds.). New York: Columbia University Press.

De bijdragen in dit boek zijn een selectie van artikelen die werden inge-

zonden voor een werkconferentie in mei 2000 over Practice Guidelines voor

social work. Het gaat onder meer om bijdragen van Anne Fortune, Eileen

Gambrill, Stuart Kirk, Edward Mullen en William Reid. Rosen en Proctor

introduceren met dit boek het begrip ’Practice Guidelines’’ als vervanging

voor ’Evidence-Based Practice’. Interessant is dat Eileen Gambrill die het
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begrip Evidence-Based Practice in het social work introduceerde (in navol-

ging van Evidence-Based Medicine) in haar bijdrage vasthoudt aan Evidence-

Based Practice en dat William Reid en Ann Fortune (die het begrip Empirical

Practice ondersteunen) een bijdrage leveren met de titel: Empirical Founda-

tions for Practice Guidelines in Current Social Work.

61 From Charity to Social Work. Mary E. Richmond and the Creation of an American

Profession. 2004. E.N. Agnew. Urbana & Chicago: University of Illinois Press.

Agnew is als assistent professor in godsdienstwetenschappen verbonden

aan de Ball State Universiteit. In de biografie over Mary Richmond geeft zij

tal van nieuwe details over het leven en werken van de grondlegster van het

social casework.

62 Taakgerichte hulpverlening in social work. N. en L. Jagt. 2004. Houten: Bohn

Stafleu van Loghum.

Dit boek is een volledig herziene en geactualiseerde uitgave van de uit

1990 stammende publicatie over het taakgerichte model. Werken met on-

vrijwillige cliënten en de onderzoeksmogelijkheden die het taakgerichte

model biedt zijn in deze uitgave nieuwe thema’s, terwijl ook is aangesloten

bij veranderingen in het Nederlandse maatschappelijk werk.

63 The Task-Centred Book. 2005. P. Marsh en M. Doel. Londen: Routledge,

Taylor and Francis group.

Marsh en Doel presenteren het taakgerichte model aan de hand van een

dozijn portfolio’s die door uitvoerend werkers en leidinggevenden zijn sa-

mengesteld. In de verslagen krijgen de stemmen van cliënten veel aandacht.

Marsh and Doel zien in dit boek een combinatie van practice-based evidence

en evidence-based practice. Ze maken zich sterk voor een benadering die bij

de dagelijkse praktijk aanknoopt en tevens leidt tot gevalideerde onder-

zoeksresultaten.

64 Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker. (2006). N. Jagt. Utrecht: NVMW.

Een gewijzigde en geactualiseerde versie van het beroepsprofiel van de

maatschappelijk werker, waarvan een eerste versie in 1987 verscheen.

65 Foundations of Evidence-Based Social Work Practice. 2006. A.R. Roberts en K.R.

Yeager. Oxford New York: Oxford University Press.

Evidence-based practice staat in de VS volop in de belangstelling. In dit

boek beschrijven de auteurs wat zij zien als de stand van zaken anno 2006 in

de VS. Deel I bevat een overzicht, definities, richtlijnen voor de praktijk en

cruciale vragen, terwijl deel II dertien voorbeelden geeft van evidence-based

interventies en toepassingen.
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–, middenfase 293

–, profiel van 277

BSL - ACA_BK_1KZM - 1812_9789031352906 417

Register 409



–, uitleg over 282

–, varianten 308

–, werkproces 21

themanummer Social Casework 141

theoretische onderbouwing 13, 52, 75, 81, 117, 174

tie-score 336

Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk 140

tijdsduur 77, 84, 242

tijdsfactor 13

TIP 21, 263, 298, 315

Tolson, kringenschema van 271

topcursus 134

Toynbee Hall 33

Toynbeewerk 98

transparante samenwerkingsrelatie 270

tuberculose 32

uiten van gevoelens 193

uitkeringen 32

uitzonderingsvraag 39

uniforme aanpak 213

Universiteit van Michigan 229

unmet need 139

urgentieopleidingen 145

veldtheorie 69

ventileren 180, 203

veranderingsfilosofie 129

veranderingskrachten 243

vergelijkingsschema 11

verkennen-beschrijven 180

verschil in werkers 321

vertrouwelijkheid 196

vertrouwen 112

vertrouwensrelatie 130

vervormingen 289

verwachting 269

verzet 279

vicieuze cirkel 265

vijandige reacties 187

volharding 188

vooruitblik naar de toekomst 306

voorwetenschappelijke fase 131

vriendschap 112

vrijwillige contactlegging 279

vrijwilligers 103

vrijwilligerswerk 98

vroege oorzaken 255

vrouwen 176

BSL - ACA_BK_1KZM - 1812_9789031352906 418

Van Richmond naar Reid410



waardenbasis 15, 54, 76, 81, 117, 175, 249

waardige armen 31

waarneembaar gedrag 230

waarschuwen en adviseren 83

wantrouwen 113, 186, 279

warmte 217

weerstand tegen verandering 151

wensen 259

werkbegeleiding 134

werkeractiviteit 12

werkloosheidsverzekeringen 32

werkrelatie 12

Western Electric Works 84

wholesale benadering 65

wholesale-methode 33

widows pensions 32

woede 264

wondervraag 39

workability 172

working class 201

zelfbeschikking 63

zelfbeschikkingsrecht 51, 76, 195

zelfdoding, poging tot 323

zelfhulp 114

zelfpresentatie 279

zeven richtlijnen van Lion 138

zeven werkprincipes van Biestek 192

ziekenhuismaatschappelijk werk 30

ziektekostenverzekeringen 32

zone van de naaste ontwikkeling 275, 296

Zo-Zo-Zo-beleid 107

Personen

Addams, Jane 33

Adler, Alfred 6

Adriani, Jan 8, 17, 105

Anrooij, mevrouw Van 99

Bailey-Dempsey, Cynthia 331

Bakker, P.S. 111

Barnhoorn, J. 153

Behrend, Erik 144, 160

Biestek, Felix 138, 190

Briar, Scott 47, 68, 160

Burns, Eveline 60

Cabot, Richard 30, 114

BSL - ACA_BK_1KZM - 1812_9789031352906 419

Register 411



Canon, Ida 30

Chalmers, Thomas 33

Courtney, Mark 49, 160

Dewey, John 9, 14, 175

Dumpson, James 211

Ehrlichman, John 211

Ellis, A. 264

Epstein, Laura 21, 237, 239, 312

Erikson, E. 255

Fischer, Joel 212, 255

Flexner, Abraham 14, 40

Freud, Anna 59, 72, 174

Freud, S. 7, 17, 43, 58, 152

Garrett, Annette 47

Geismar, L. 212

Gibbons, Jane 319

Glenn, John 29

Goldberg, Matilda 319

Goldstein, A.P. 163

Hamilton, Gordon 7, 17, 60, 161

Heydt, D. von der 98

Hill, Octavia 33, 98

Hoey, Jane 86, 161

Hofstede 155

Hollis, Florence 4, 7, 70, 161, 176

Inkeles, Alex 156

Jacobs, Aletta 97

Jagt, L. en N. 241, 244, 270, 291

Jagt, N. 5

Jarrett, Mary 42

Jenner, J.A. 260

Jens, Bertje 197

Jens, L.F. 19

Jongh, Jan de 120, 128, 150

Kahn, Alfred J. 60

Kal, Gerard 69, 143

Kamphuis, Marie 4, 8, 123, 140, 184

Karpf, Maurice 57, 130

Kerdijk, Arnold 96

Kirk, Stuart 50, 336

Klein, Philip 60

Klink, C.E. 150
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