
l0 Maatschappelijk werk voor geestelijk
gehandicapten en sociaal
pedagogische diensten

Het maatschappelijk werk voor geestelijk gehandicapten en het werk yoor de
sociaal pedagogische diensten heeft zich ontwikkeld uit de nazorg van het
buit en gewoon onde rw I s. I

Het ontstaan van de nlzorg

Omstreeks 1920 waren er een 30 scholen voor debielen en imbecielen met
bijna 3000leertingen, voornamelijkin degrotere centravan het Westen en het
Zuiden van Nederland.
Voor het peÍsoneel van die scholen was het al gauw duidelijk dat het vraag-
stuk van de zwakzinnigenzorg niet was opgelost met het stichten van scholen.
De oudJeerlingen bleyen met veel problemen ztrlen Zij konden niet altijd
geschikt werk vinden en er kwamen moeitijkheden met de bazen, Met hun
vrije tijd wisten zij vaak geen raad en als depolitie klachten had, kwam hij bij
de vroegere meester terecht, die de vraagbaak bleef voor zijn oud-pupillen en
hen met Íaad en daad terzijde stond.
Er kwam zo veel werk bij voor een schoolhoofd en de Vereniging voor
Spraakgebreklige en Achterlijke kinderen in Amsterdam vond dat het tijd
werd om de zaken breder aan te pakken. Zij stelde een commissie in, die in
1917 met een'After Care Rapport'kwam, van de hand van prof. dr. K.
Herman Bouman, dr. J. Gewin en dr. D. Herderschee. De schrijvers vertaal-
den 'AfteÍ Care' met 'Maatschappelijke Zorg' en waren van mening dat
iemand uit de school moest worden vrijgemaakt om deze maatschappelijke
zorg ter hand te nemen. Deze zou aan de volgende eisen moeten voldoen:
'beschikken over de kennis van het achterlijke kind, kennis van de arbeids-
markt, vertrouwdheid met arbeidstoestanden, ervaring van de werking van
verschillende maatschappelijk-pedagogische instellingen en in staat zijn om
voeling te houden met het gezin van de leerling met zijn weÍkgevers, om
contacten te onderhouden met den rechter, den dokter en nog zoveel andere
dingen'-
Met pleitte voor het instellenvar, ayondonderwijs voor oud-leerlingen en vond

to)

het nodig dat de'ambtenaar voor de maatschappelijke zorg'werd bijgestaan
door een commissie van advies en dat hem medewerking werd verleend door
het personeel der school en de schoolaÍts.
Het rapport is verder bekend geworden door bondig geformuleerde stel-
Iingen, diejarenlang de ideeën omtrent 'nazoÍg' hebben beheerst. Zij zijn de
moeite waard om hier nog eens geciteerd te worden:
'Stelling 1: Eens zwakzinnig, altijd zwakzinnig!
Als regel zal de zwakzinnige zilnlhaar geheele leven eenige morele (wellicht
ook financiéle) steun behoeven, om zich in de maatschappij te kunnen
handhaven. Als uitzondering zal de zwakzinnige zich werkelijk geheel zelf-
standig en onafhankelijk in de maatschappij kunnen staande houden.
Stelling 2: Onderwíjs is voor den zwakzinnige belangrijk, opvoeding belang-
rijker,'Maatschappelljke Zorg' het betangrijkst.
Slechts door de 'Maatschappel!ke Zorg'kan het kapitaal door onderwijs en

opvoeding verzameld, rentegevend worden gemaakt.
Stelling 3: Het belang van den zwakzinnige wordt het best gediend, indien
onderwijs, opvoeding en 'Maatschappelijke Zorg' zljn geconcentreerd in
eene, den zwakzinnige sympathieke, competente hand.
Stelling 7: De 'Maatschappelijke Zorg' behóort een aparte tak van dienst te
worden. Aan het hoofd van deze allerbelangrijkste tak van dienst zal staan
een 'ambtenaar voor de Maatschappelijke Zorg'.
De taak van dezen ambtenaar is tweeledig:
Stelling 8: Hij zal door zijn vooÍzorgsmaatregeleÍr de maatschappij trachten
te beveiligen tegen a- en anti-sociale daden van den zwakzinnige. Maar tevens
zal hij den zwakzinnige trachten te beveiligen tegen de gevaren die hem van de
kant der maatschappij bedreigen.
Slellíng 9: Het werk van den ambtenaar voor de 'Maatschappelijke Zorg' is
een voortzetting en bevestiging van de school voor buitengewoon onderwijs.
Het doel van de school en den ambtenaar is het sociaal weerbaar maken van
den zwakzinnige. Beide zullen trachten den zwakzinnige te brengen tot een

weÍkzaam, productief leven, als het kaa in de maatschappij, als het zner in de
inrichting.
En dao nog stelling ,l0. De ambtenaar van de 'Maatschappelijke Zorg'moet
iemand zijn die zijn sporen heeft veÍdiend op het gebied van de zorg voor het
abnormale kind.
Zrjn bezoldiging moet gelijk staan met die van de directeuren der scho-
len.'
Uit dit rapport blijkt dat de 'Maatschappetijke Zorg'in nauwe samenhang
werd gezien met de school.
De 'ambtenaar' moet dan ook liefst een oud-onderwijzer of hoofd zijn.
Het rapport is heel modern dooÍ nadrukkelijk te wijzen op het belang van
sociale zorg na de schoolperiode, maar anderzijds erg 'tijdgebonden' door de
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vrocs v(xn verpaupering van 'debielen', zoals Amerikaanse onderzoeker§ als
(ioddard die meenden te moeten constaleren-
Zwakzinnigheid werd tevens gezien als ongeneeslijk als gevolg van de abnor-
male hersenfunctie, en door erfelijkheid bepaald. Als doel van de'Maat-
schappelijkc Zorg' werd enerzijds het sociaal weerbaar maken van de zwak-
zinnige genoemd cn anderzijds de dubbele beveiliging van pupil en maat-
schappij.

Vooroorlogse nazorg

Het rapport leidde tot de aanstelling var, deheer Pier de Boer als 'ambtenaar
voor de nazorg' te Amsterdam in 1921. Dit voorbeeld werd in de vooroorlogse
tijd gevolgd door het benoemen van nog enkele lientallen 'nazorg-ambtena-
ren', van wie enkele in volledige dienst kwamen, terwijl een aantal als hoofd
ener school voor BLO met cen nazorgopdÍacht werd beldst.
Dcze nazorg hield zich vooral bezig met de volgende takeri
a- Het oprichten en beheren v^Ír we*inrichtingel, de voorlopers van dc
huidige sociale werkplaatsen
b. De ayontlyerzorgrl?g; dit is het instellen van avondondcrwijs voor oud-
leerlingen. waar lcvers ontspanning, handenarbeid. gymnastiek en muziek
ecn plaats kregen.
c. Mautschappelifke hulp, vooral gericht op beroepskeuzc-advies. hulp h1
arbeidsbemiddeling, het oplossen van loonvraagstukken en arbeidsconfl ic-
ten, het pleiten voor hen die met justitie en politie in aanraking gekomen
waren, het uitoefenen van gezinsvoogdij en toezicht, het plaatsen in pleeg-
gezinnen en inrichtingen.
Een belangrijk probleem vormde spoedig het grote aantal onmaatschappc-
lijke en zwak sociale gezinnen. speciaal in de grote steden, waaruit vooral vcel
leerlingen van debielenscholen kwamen. Typerend voor de erbarmelijke toc-
stand waarin veel gezinnen van BLO-leerlingen in een stad als Dcn Haug in
de jaren van crisis en oorlog verkeerden. is het rapport van dr. A. r,an
Voorthuysen, oud-inspecteur van het BLO 'over een onderzoek naar hct
milieu der leerlingen van de Haagsche scholen voor het buitengewoon ondcr-
wUs'(1941). Zijn conclusies waren o.a. dat de leerlingen der scholcn vurr
zwakzinnigen voor een groot deel uit de onderste lagen der maatschapprj
kwamen. In de gezinnen der BLO-leerlingen werden veclvuldigcr dan irr
gezinnen met uitsluitend normale kinderen allerlei afwijkingcn en rlisstan-
den aangetroffen die op de opvoeding een nadelige invloed uitoclcntlen.
d. Het starcnwerkel met andere instellingsn als dc AVC) (locn Vcrcniging
Arbeid voor Onvolwaardigen geheten, later Actio Vincit Omnia, zodat de
roepletters bleven. Deze vereniging richt zich vooÍal op lichrmclijk cn zin-
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tuiglijk gehandicapten), de reclassering' de kinderbescherming' het maac

schappelijk hulPbetoon e.a'
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Sociaal pedagogen
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out' de (sociaal) pedagoog als de uitvoerende

werker.
Beide werkers waren ook voor§tanders van een door de overheid opgezette en

n"f l*n"iara" ,urg. Men pleitre voor een netwerk var bureaus' bemand met

i*r"ri o.a""o*.", geassisteerd door psychologen en psychiaters 
.
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viseerd woÍden. Uit het rappoÍt van Íin Drjk spreekt een sterk dirigistische

geest, die gelukkig weinig ingang gevonden heeft'
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Maatschappelijk werk in de jaren vijftig

Want inmiddels kwam naast de oud-onderwijzers een geheel andere categorie
werkers naar voren met een geheel andere opleiding en mentaliteit: de
maatschappelijk werkers,
Deze werden het eerst in dienst genomen door de instellingen opgericht door
de R.K. Vereniging van de H. Jozef van Cupertino, de Katholieke landelijke
Vereniging van Sociaal Pedagogische Zorg, opgeticht in 1947- De beide
andere landelijke verenigingen, de Nederlandse Vereniging Nazorg Buiten_
gewoon Onderwijs vad 1932, later Ned. Ver. voor Sociaal pedagogische Zorg
geheten en het Protestants Christelijke Nazorg Verbond opg".iàht in tgSt
(later Prot. Chr. Ver. ter bevordering van Sociaal en pedagogische Zorg)
bleven voorlopig op het standpunt staan dat.sociaal pedagogen,uit het
buitengewoon onderwijs afkomstig moesten zijn.
In de jaren na de oorlog (1945--r- 1965) werden overal in het land sociaal
pedagogische diensten opgericht, vaak rondom scholen en dan plaatselijk of
regionaal. Alleen in Friesland werden de zaken direct in provinciaal verband
aangepakt (1948/ 49) en later werden ook in Drenthe en Groningen provin-
ciaal werkende instellingen gesticht.
Al de nieuwe instellingen werden particuliere orgalisaties, meestal stichtin-
gen, en geen overheidsinstellingen.
De \,Íaag of de nieuwe werkers een onderwijs- of een maatschappelijk werk-
opleiding zouden moeten hebben, werd bestst ten gunste van de maatschap-
pelijk werkers.
De eerste subsidieregeling Maatschappetijk Werk voor Zwakzinnigen van
1957, van en uitgevoerd door het Ministerie van CRM, hield weliswaar tot
1969 nog de mogelijkheid open dat onderwijsmensen een functie bij een
sociaal pedagogische dienst zouden krijgen, maar hiervan zou ,rooitaan
nog maar zelden gebruik gemaakt worden. De meeste paÍticuliere instellin-
gen, behalve de provinciale, waren op grond van levensbeschouwing opgezeti
zij waren Rooms-Katholiek, ProtestaÍrts Christelijk of .Algemeen' van sig-
natuur.
De overgang van nazorg naar maatschappelijk werk verliep nogal langzaam
en niet zonder problemen.
De beschouwingen van het 'After Care Rapport' en van Van Dijk beheersten
in feite jarenlang het denken van de nieuwe ,sociaal pedagogen,, die zich
voorlopig ook zo bleven noemen. Men vond kennelijk deze naamgeving
'statusverhogend' en velen waren ook van mening dat de pedagogische
aspecten van dit werk ook aanleiding gaven tot de titulatuur van de wer-
kers.
De school voor debielen en die voor imbecielen bleef voorlopig ook het
belangrijkste centrum van waaruit gewerkt werd. Veel andere voorzieningen,
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a.

b.

behalve de sociale werkplaatsen en de inrichtingen waren er, tot de jaren

zestig, ook niet.
De grootste groep cliénten waren lee ingen en oudleerlingen der scholen, in
de leeftijd van ongeveer 15 tot 25 jaaÍ.
Het werk ten behoeve van de leerlingen en oudJeerlingen van deze scholen

had enkele duidelijke facetten, zoals:
hulp bij het zoeken van geschikt werk;
hulp bij het oplossen van arbeidsconflicten, moeilijkheden bij het werk

e.a.i

c. het zoeken var pleeg- en kostgezinnen voor die oudeÍe jongens en

meisjes die niet meer thuis konden zijn:
d. het plaatsen in sociale werkplaatsen van oud-leerlingen van imbecielen-

scholen en van sommige 'debielen';
e. het fungeÍen als gezinsvoogd, wanneer de kinderrechter daartoe aanlei-

ding vond bij gezinnen waaÍ leerlingen of oud-leerlingen 'met morele ondeÍ-
gang' bedreigd werden;
f. het tijdelijk of definitief uit huis plaatsen van dergelijke pupillen, bijv. in
een der kampen en internaten van de Bijzondere Jeugdzorg of in een inrich-
ting voor 'debielen' of andere zwakzinnigen:
g. medewerking verlenen bij de avondzorg voor oud-leerlingen van debie-

lenscholen;
h. contacten metjustitie en politie, wanneer een pupil de wet had overtre-
den.

Subsidieregeling

De subsidíeregeling Maatschappelijk llerk voor Zwakzinnigen van 1957,

gewrjzigd in 1971, kende vier categorieën maatschappelijk werkers: die van de

categorie A (aanvangsrang) en van de categorie B voor de maatschappelijk
werkers met het getuigschrift van de Voortgezette Scholing in Dienstverband
voor Maatschappetijk WeÍkers van Geestelijk Gehandicapten (VSID-
MWGG). Voor de meeste maatschappelijk werkers is dit tevens de eindrang.

De categorie C is voor leidinggevenden en praktijkbegeleiders en de categorie

D voor hoofden van dienst.
Het subsidiepercentage was aanvankelijk 40 (de rest moest door gemeenten

en provincie worden betaald, wat veel problemen gaf), en kwam in l97l op 90

en in 1975 op 100. Voor de apparaatskosten, dit zijn de kosten van admini-
stratievehulp, de reis- en verblijÍkosten, huren en verdere bijkomende kosten,

werd per werker een afkoopsom ingevoerd van 55 procent van het maximum
bruto salaris van een maatschappelijk werker van de cate8orie B.

De subsidieregeting gaf ook aanwijzingen omtrent de uitvoering van het werk.
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Dit werk werd vooral gekarakteriseerd. als .het helpen van de zwakzinnigenrens om de moeilijkheden die hij ondervindt U,.i ,,y, ,".p^.i"iïu, f,etmaatschappelijk leven re boven re komen..
De zwakzinnige mens werd pezien als iemand die door een defect de vollebeschikking over zijn g..r,.aï.r.og.ns misr. en dienrengevolge een min ofm€er sterk afwrjkende persoonlijLheid hectt.

lI133:::i:", her maarschappetijL werk voor zwakzinnigen werd gezienoe Devordenng van de inregralie in de maar"chappij.. Ol, Jr" 
".r' ir,."r.l:-.1ï*',?* dan <Je. vroegeriebrrik r.. *rrr,u.r,t [.,.0.i.^ ïï..'*., 

"a._nnB van de maarschappelijke bruikbaarheid.of i.i, à.r""1;il. 
' "'

uvengens uerden in dc roelichring op deze.suhsidiercg"eliíg nog dikwrjlstermen gebruikt die aan oudere inzichten herinnerden àAr,"rvrii_utir"lr"
:lmelh:dis:le. leinvloeding van de zwakzinnigen 

". 
rrrï*ilr"i'r'i*, 

"0",-seren en bemiddelen bii aanplssingsmo"ll,lf,fr.OËn, t 
"rorO";lr; 

;;;;, *r-vuilende onderwijs an 
"dui.ar.n 

aan allerlei inslanties.
Samenu erking met de sociaal osvchiatr".f,. aia"",""1. f,.t algemeen maat-.chappeÍijk werk uerd uonb.rol.n.
In 1975 werd een commissie inpesteld met de opdracht een nieuw ottwerpsu hsi,J icregeliug le malen. De c"ommissie bood in 1977 een voorstel aan dcminisrer aan. Wij zullen de hier gedane ,un,r,.tr.r. a,"'àï"rË"^rï", .r"ultgev()crd. natlcrhand on dc loel volgen r

Taak en werkwijze

De subsidieregeling bevorderde in.sterke mate de groei van het maatschap_pelijk werk. al was de hoeveelheid werk steeds g-* or, à.'i.r"frii**func-tionarissen. Veel onzekerheid bestond er overie te vol!e;";il;. 
"."goede taakafbakening en de beste organrsatievorm. Daarom werd <.ro.r de

Il:flll* ."013,,t sociaaJ pedagogisJh" z.rg ,,,- z"àrriïr,r"" 
""J*__mrssre tngesteld die in l9?0 met eer

pedagogilche,ri".,;; i*;.-;;;'#'r'.ït#í,?,ï"#ffi Jjï:"::lbetere opzet en een meer verantwÀ,rrde _rni.. *r,ï".i1ï rii''d"r.diensten.

De ontuiklielinq in de laatste rninÍig jaflr

Na de invoering van de subsidieregeling hebben de sociaal pedagogischedienslen een grote ontwrkkeling doorgemaak r. die wij in enk.f. prni.ï 7rff.npr()herl]n le schctsen
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a. De instellingen zijn sterk gegroeid. Zij hebben meer taken gekregen en
meer medewerkers, al groeiden de taken altijd sneller dan het aantal mede-
werkers. Bij de meeste diensten was dan ook permanent sprake van een zekere
onderbezetting.
Aanvankelijk was de personeelsbezetting per instelling klein. Een-mans-
diensten kwamen veelvuldig voor, vooral in het Zuiden, waar veel vrij kleine
regionale stichtingen werden opgericht, meestal rondom scholen. In het
Noorden en ook in Zeeland functioneerden daarentegen vanaf de oprichting
provinciale instellingen.
Enkele cijfers tcr illustralie van de groei:

ge»u&lcld aunrul

t964
t96'l
1970
l9't4
t978
1982

t35
I6t
228
319
446
569

5l
60
6I
58
59
56

2.1
2.5
3.7
ru inr 5
7.5
rurnr I0

Het aantal werkers per instelling kropt sterk uiteel. NooÍd-Brabant en Zuid-
Holland kennen nogal wat kleine diensten. Bij een sociaal pedagogische
dicnst werken naast de directeur (het hoofd van dienst) praktijkbegeleiders
(alleen bij enkele grotere diersten), maatschappelijk werkers. medewerkers
aan projecten van gczinsbegeleiding en coórdinatoren van de centrale wacht-
lijst. De laatsten zijn in bovenstaand aantal inbegrepen. Tenslotte is ook een

twintigtal werkers ten behoeve varr het Gespecialiseerd Jeugd- en Volwasse-
nenwerk bij een sociaal pedagogische instelling in dienst. maar die zijn hier
Diet mee8eteld. evenmin als administratieve krachten.

b. In deze sector heeft schaalvergroting in de zin van federatie of samen-
werking en fusering van instellingen nog slechts op geringe schaal plaats
gevonden. Eigenlijk alleen in de laatste jaren en voornamelijk in Utrecht,
Overijssel en Noord-Holland, al zijn er wel op grotere schaal samenwerkings-
verbanden tot stand gekomen. Het aantal instellingen is door de jaren heen

niet veel veranderd en is in sommige provincies nog groot, Noord-Brabant en
Zuid-Holland kennen nog dertien diensten. In Amsterdam, Rotterdam en
Den Haag en Ilaarlem maken de sociaal pedagogische diensten deel uit van
de gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdiensten, hoewel in de beide
laatste plaatsen ook particuliere stichtingen functioneren.
Overzieht van sociaal pedagogische diensten per provincie met de plaatsen
waar cen bureau is gevestigd. per I juni 1982:



itstcllingen Bureaute:

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Gelderland

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland

6

t4

2

8

l

I

3

I

t3

Leeuwarden, Draohten. Heerenveen. Sneek.
Dokkrrm

Groningen

Assen, Emmen, Hoog,eveen

Hengelo, Zwolle, Emmeloord, Raalte, Om-
men, DeventeÍ

Apeldoorn. Arnhem. Doetinchem. Nilme-
gen. Zutphen, Zailbommel. Lelystad

Utrecht. AmersfooÍt

AmsteÍdam, Alkmaar, Haarlem, Hilversum,
Kudelstaart. Uitgeest, Zaandam

Delft, Dordrecht, (iouda, Gorkum, Den
Haag, Leidcn, Rijswijk, Rotterdam, Oud
Beijerland, Naaldwijk, VlaaÍdingen, Zoerer-
meel

Middelbur8, Hulst

Bergen op Zoom. Boxtel. BoxmeeÍ. Breda.
Eindhoven. Den Bosch, Roosendaal, Waal-
wijk, Oss. Helmond. Tilburg. Valkenswaard.
Veghel, Wijk en Aalburg

Heerlen, Sittard, Roermond. Maast.icht.
VerIo

Zeelard

Noord-Braban t

Limburg

Totaal aantal
inslellingenl

c. Leyensbeschourriz& De oudste sociaal pedagogische rliensten waren voor
het grootste deel yanuit openbare scholen opgezet en werden dus gemeente_
Iijke diensten. Die van Amsterdam. Den Haag en Rotterdam en Haarlem zijn
daarvan overgebleven.
Na 1950 werden verrewegde meeste sdchtingen opgezet rondom scholen naar
het model van het onderwijs. Er kwamen derhalve Rooms Katholiek€, pro_
testants Christelijke en'algemene' stichtingen,
Alleen in het Noorden werden meteen sament4)erkingsoÍEanen opgericht,
waarin alle richtingen meewerkten en waar voor die samenwerking nauwge_
zette spelregels werden opgesteld.
Nu zijn er bij 'levensbeschouwelijke' srichtingen twee belangrijke zaken:
1. de grondslag, vermeld in de statuten. Bestuurslederr en medewerkers
moeten het met die Brondslag eens zijni
2. de cliènten. vooÍ wie men werkt. Het werken vanuit,levensbeschouwe_
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liike' organisaties brengI irr Nederland onvermijdelijk met zich mee dat de

ciientenierdeeld moet; worden. ln principe hebben zij vrije keuze' maar de

(oud-)leerlingen van een openbare school werden geacht cliént te worden van

à", 'utg.rn"ti.' dienst, en die van een RK-school kwamen terecht bij de

RK-instelling.
Naarmate m"eer voorzieningen niet op RK- of PC-basis werden opgericht'

werd de clièntenverdeling moeilíker. De ouders spraken zelf zÉlden een

voorkeur uit voor een bepaalde werker of instelling. In de praktijk van het

werk was de grondslag bovendien vaak nauwelijks een factor die verschil in

werkwijze opleverde. Het 'social cas€work' ging er immers vanuit dat de

levensbeschouwing en godsdienst van de cliënt volledig recht gedaan moe§t

worden en een belangrijke rol kan spelen bij de hulpverlening Het hanteren

daaÍvan behooÍt tot de'skill', het beroepsgeÍeedschap Yan de maatschappe-

tijk werker.
óoor al dit sooÍt overwegingen en constateringen groeide vooral bij de

werkers de behoefte tot samenwerking, met als Sevolg een toenemend aanta'l

samenwerkingsorganen. ln 1978 was ongeveer de helft van de instellingen als

een orgaan van samenwerking georganiseerd.

d. HeL cliëntenbesrard veranderde in de loop deÍjaren- Vormd€ vroeger de

groep 'schoolverlaters' de hoofdmoot, nu is eÍ veel meeÍ spreiding ov€r alle

l""ftijd"gro"p"n. vooral het aantal jonge kinderen beneden 6 jaar ondeÍ de

inges-chreuenen nam toe, evenals het aantal oudere geestelijk Sehandicapten

boven 40 jaar.
Een voorbeeld van een instelling:
Leeftijdsverdeting van het totaal aantal ingeschreven cliënten en de in 1977

ingeschreven cliënten per 3l december 1977:

keÍtijd\i deling

in I977 inge-

0 tot en met 6jaar
7 tot en met l4jaar

15 tol etr met 24jaar
25 tot en met 39 jaar
40 tot en met 49 jaar
50 tot en met 59 jaar
60 jaar en oude.:

l5Vt
lTVt
27Vt
24
l0

5

I

32
20

12
5

2
I

Eer tweede accentverschuiving betreft de graad van de handicap Vroeger

vormde onder tle 'schoolverlatcrs' de oud-leerlingen van de scholcn voor
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tlebielen het lecuwedeel. ln de zcstigerjaren kwam hct accent veel sterker tc
liggcn op de dieper geestelijk gehandicapren ('imbecielcn') als gevolg van tle
groei vrn het aantal voorzicningen van tiezc groep. In tle lattste tijd vragen de
Iichtel gccstelijk gchitndiciiplco wcel rlccr aitndacht.
Len crtrl problccrn doet zich voor hii de sociaal perlagogische cliensten in dc
Brote stcdcr u,iltr dc rnaatsc hlppcltjkc wcrkers steeds ireeÍ te maken krilger
met gezinDerl met een geesteljk gehandicapt kintl uit culturele ntintlcrheitls-
groeperingen als buitenltrndse lrbeiders. Suri:1l r-ners. Dc adat (zedelt en
gc\\oorten) van deze grocpcn is laak volstrckt onbekentl. wat allerlci corn
plicaties kan veroorzaken.

e. Ook de cliënt zelf verandertlr,. Als rnen ol]der 'cliènt' grofrveg verstond
'icmand met cen probleern die rle hulp van het nraatschappclijk werk inriep',
dan kan gezegd \\orden dat het inzicht grocitle dat die'iemand nooit los te
denken was uit zijn ontgeving, zijn gezi[. zijn leef-groep. F.en geestcljk
gehandicapt kinil bcïnvloedt het gehele gczin en omgekeertl: dat kind is mee
cen 'produkt' van gezin en omgevilrg. ()l lnders gczien: de geestelijk gchan-
clicapte en zijn gezin (in de ruimste zin) vormen een geheel. en hct maat
schappclijk $eÍk m()ct daarnree terdege reke[ing houdcn. Men ging sprcken
van eeli'didnt-s),steern'en bcdocldc met deze (lelijke) tcrm, dat niet alleen
mct het kirrcl. met dc gccstelijk gchandicilpte. gerverkt moet \À'ordcn. maar ntet
oudets. brtrcrs cn zusters. nrcl hct gezin als gelteel. Mcn ging meer sprekcn van
een op het gezin gerichtc bcnaderiÍrg. eer ont\\ikkeling rlic in dc gezinsbe
gcleiding (hooldstLrk 9) een ver\1)ls hecfr.

L Voorheen lr as dc 'sociaal peclagogisclrc zorg' voorll gccurcentÍccrd onl
dc sclrolen v(x)r dcbielen en inbeciclcn cn vervolgens had zij mct de sociale
werkplrats te maken. Hct hnidige maatschappelijk werk tell behofvc van

tseestclijk gchandicapten \\erkt in hct klder van yecl rnecr yoorzieningen, als
dagverblijven en tehuizcn vr»r kin<lercn cn volnlssenen. scholen. sociale
wcrkvoorziening.
Dit nraatschappclijk uerk speelt zich nu zelfs grotendeels ul in het kader van
rddlr.r van rllcrlci instituten. omdat verrcwcg de meesle geestclijk gehandi
captcn varr jong tot oud xln de een oi an<lcre 'voorzicning' deelnemen. Hct
aantal z\\,irkzinligcn dat thuis verbltjft en met geen enkele vorul van vooÍ-
ricniog te nraken heelt. u,crd lleiner.

g- Hct Ltuntoi tdke, van een sociaal pcdagogische dienst is toegenomcn. niet
alleen ondrt er meer lecl'tijdsgroepen en meer voorzieningcn hij de hulpver
lening wcrden betrokken. Sociaal pedLrgogischc diensten, en nlet namc dc

BÍotere instellingen, ont$ikkelden zich ook tot dicnsten verlenende centrx.
die over inlormatie heschikken. gegevens voor planning kondcn leleren cn
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initiatieven ontplooien ten behoeve van ouders en andere instellingen van
zwakzinnigenzorg. Een aantal sociaal pedagogische diensten begeleidt niet - f'-1..
alleen tchuizen en dagverblijvcn, maar beheert ze ook. Andcre taken dic door
sociarl pedagogischc diensten worden uitgcoelerd zijn bijvoolhccld her
j eLLgtl- cn vol* assenenu erk. Irctbeheervarrcentralc\\'achtliisten.\'roeglijLltBr -..*
orrderkenning. voorlichting. \'ornrcn vlln gezilsbegeleiding. zoals in hr,Lrfd- _. ' l
stuk 9 nacler is aangegcven. tr'd 

,,
Tussen de tliensten ondelling bestaan grotc lerschillcn in de omvang van het l- ) '
P:rll(l\rn lJkcll.

h. l)c wefinij:e is evenmin dezelfde gebleven. De oude soLitutl petktgogttt
rvaren vaderlijke figulen tlie harcl ploeterdeD voor hun pupillen er nog veel
voor hcn rcgclden-
l\4et (le nlrllschrppeliik werlers L*lrm hct vllrl ro.rcrr)r-liI I)at hicld in dat
nict lrrr-9tr lor.,r .lc |upil. dic ro()Íllrilrl cliónt hcct. r,, ercl gewerlt. ntalr rnrl
hcnr.

[)rt ccrr appèl wcrd gcdaan op de zelfu erkzaa rnheid van die cliënt (ouders of
geestelijk gehanrlicapte). dat hij alleen voor hulp in aanorerkirg kwam als iii
dat zcll nodig \r)nd.
l)czc maatschappelijk werk-rnethocliek heelr een hclc onr$.eotelir€i in de
'sociaal peclagogische zolg tcrvccggehracht. al ging het langzaanr en nret
olcral lln harle cn niet oler de hele linie.a
Ook wcl bcgrijpclijk: als er crgens een groep is ilie zich gernakkclijk leent v«rr
'bevaderen' en'bemoedeÍen' dan tel de zwlkzinnigen.
Het sjouw- en regclwerk was z-eker niet meteen verdwcncn, hct blljft de grote
vcrleiding in dit rverk. En he1 worclt vcrsterk 1 door dc houding van veel ouders
dic lrun kindercn ook als kinderen blijven behantlelen en Ítccr letten op
bescheruring en veiiigheid tlan op zellstandighcid en eigen acti! iteit, rnet al dc
risico's die daarbij hehoren.
De gevoJgen van het invoeren van ntaatschappelijk rverk-methodieken ziln
oudcr auderc geen autonrrlisch ilschrijvcn van rllc zrakzinrrigen (hijr,. rilfu,

our.lleerlingen van een school \1)or m.l-k. oI z.rn.l.k..1 maar allccn dicgerren die
hrrlp o1 bcgclciding noclig hebben ci dau .)oli .»n rtulge . of op zijn nrnst
tluu toc ltreid :ijtt.
Ouders. gezinsleden. geestclijk gehandicapten zijn dcclnemcrs in dc hulpvcr-
lening. De consequenties hieÍvar1: zoals openheid van rapportage. deelnemcn
aan hulpvcrleningsprocessen. weet hebben van. meedoen aan. hetrokkeo
wurclen bij zaken als teambesprekingen. besluit\ orn'ring etc. zUll nog steeds
niet geheel overzicn cn \{oÍden nog nict altijd echt gctrokken.
Na het individuelc nraatschappclijk wcrk k§amcn groelsllerÀ methodieken
in de aandacht van de instellingen. Groepswerk kan in tal van variatics
worden ioegcpast. Hct kan een informatief karakter hebben. het kar ook
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vormend zijn of duidelijk problemen in groepsverband willen oplossen. Hier
gaat het meestal om gespreksgroepen van ouders die in een soortgelijke
situatie verkeren (bijv. ouders van jonge gehandicapte kinderen) en van

elkaar kunnen leren en met elkaar wat verder komen in de verwerking. Ook
wordt met groepenjongvolwassen geestelijk gehandicaPten gewerkt. Hier zal

het groepswerk wat meer op vorming gericht zijn.
Het individueel maatschappelijk werk is zo langzamerhand wat meer op het

hele gezinbeÍrok&en Specifieke methodes van deze gezinsbenadering worden
ook in sociaal pedagogische diensten bestudeerd en in praktijk gebÍacht.

Tenslotte moet een sociaal pedagogische dienst zich voo durend bezighou-
den met een samenleving, die het liefst om gehandicapten heenloopt en ze niet
vanzelfsprekend als medeburgers opneemt. Als Setracht wordt hierin syste-

matisch verandering te brengen, spreekt men wel van sociale actie. Hieraan
komen d€ meeste diensten niet toe; als zij in actie komen is hel meestal een

reactie op in het oog lopende misstanden of een speciale gebeurtenis.

In het ulgemeenkan men zeggen dat er voor deze voÍm van maatschappelijk

werk geen specilieke methodes zijn, maar dat de be§taande u'erkwijzen moe-

ten \,vorden aangepast aan de categorie waarvoot men werkt.

i. Met het veranderen van de werkwijze han8t samen da1 meeÍ aandacht

werd geschonken aan de problemen en de zorgen van de ouders en het gezin

van d€ geestelijk gehandicapte.
Voor een'sociaal pedagoog'staat als'opvoeder in het milieu' uiteraard het

kind, de geestelijk gehandicapte, centraal, en zijn ouders en gezinsleden

mede-opvoeders. Hij is vooral gericht op ontwikkelingsmogehjkheden.
Voor een maatschappelijk werkerzijn de oudem in eerste instantie de cliënten

met wie hij werkt- HU is sterk geïnteresseerd in relaties, verhoudingen tussen

mensen onderling en in zijn werk bezint hij er zich op hoe die te verbete-

ren.
Ouders zijn voor hem volwaardige partners in het hulpverleningsproces en

hun acties voor het uitoefenen van een grotere veÍantwoordeltjkheid en

betrokkenheid zal hij dan ook 'beroepsmatig' steunen.

KaÍakteristieke kenmeÍken

Karakteristieke kenmerken van het maatschaPpelijk werk voor geestelijk

gehandicapten.

a. De hulpverlening en de begeleidirg is vrijwillig.
Wij kennen in Nederland geen verplichte registratie van zwakzinnigheid op

grond van speciale wetgeving, en hebben daaraan ook geen behoefte
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Sociaal pedagogische diensten behoeven dan ook niet door onderzoekers
benaderd te worden. die willen weten hoe het met het voorkomen van zwak-
zinnigheid in een bepaald gebied gesteld is.
Wat zij registreren zijn hun cliënten, dus de hulpvragende gezinnen met of
van geestelijk gehandicapten. Zij doen dit op grond van een (mondelinge)
overeenkomst en zij blijven cliënt zolang de overeenkomst niet door €en der
beidepartners wordt opgezegd- Dossiers blijven bestaan zolang die hulpvraag
en het werken aan die hulpvraag nodig blijft, zolang de overeenkomst blijft
bestaan. Daarna, met inachtneming van een zekere termijn, behoren zij
vernietigd te worden. En nietin het archiefbewaard te worden, opdat ooit nog
eens een sociologisch of agogisch student er een geschikt scriptie-onderwerp
in kan vinden.
Vnjwilligheid behoeft niet te betekenen dat altijd afgewacht moer worden tot
cliënten komen, men kan ook proberen drempels te verlagen en hen opzoe-
ken, maar uiteindelijk blijven zrj vrij om van maatschappelijk werk gebruit te
maken of niet.
Voor sommige verwijzers is dat nog altijd een moeilijk te verteren zaak.
Vooral wanneer het zwak sociale gezinnen betreft, waar de'misstanden'
duidelijk zichtbaar zijn. Maar ook hier geldt dat hulpverlening zonder bereid-
heid tot het aanvaarden van die hulpverlening tot schipbreuk lijden gedoemd
is.
Yoor toorzieningen als tehuizen en dagverblijven is een vorm van begeleiding
verplicht gesteld. Voor die voorzieningen is maatschappelijk werk niet vrij-
blijrend. het hoort bij de organisatie.
Voor de ouders, de cliënten van die voorzieningen geldt het boyenstaande net
zo goed. Wie aan een voorziening dee lnccmt, behoeft daardoor nog niet cliënt
van het maatschappelijk werk te worder!

b. Overigens dient men er zich terdege Íekenschap van te geven, dat vrr-
wiltigheid in deze toch ook weer erg beteklreiyk is. Ouders met e€n gehan-
dicapt kind verkeren daardoor alleen al in een positie die hen wel noodzaakt
om hulp te vragen, want daar zonder staan zij machteloos. Bovendien is het
aantal keuzemogelijkheden nu eenmaal gering; je bent als ouder aangewezen
op de instellingen inje rayon enje stortje in allerlei moeilijkheden alsje iets
anders wilt.
Toch mo€ten sociaal pedagogische diensten voor zover dit kan met dergelijke
wensen rekening houden!

c. Anders dan bijv. bij het algemeen maatschappelijk werk zijn de levens-
periodes waarin het M.W.G.G. moet 'optreden' Inin of meer te voorspellen:
zie het schema van levensloop. Er zijn 'probleemgevoelige' periodes, zoals de
eerste levensjalen van het kind, de overgang naar en van school, etc.
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