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Vertaling en samenvatting van onderstaande Franse tekst waarvan geen auteur is vermeld. Met deze
bijdrage probeerde de auteur zijn/haar lezing te geven van de Franse vertaling van Mary Richmond’s
What is casework?
(…) De acties van de sociale werkers gaan van de meest eenvoudige dienstverlening, steunend op
affectie, geduld en persoonlijk medeleven tot de meest radicale maatregelen, zoals een complete
verandering van omgeving, het anders omgaan met voordien verkeerd gebruikte middelen of het
herstel van lang verbroken relaties. (...)
Het systeem dat het meest werkt in de begeleiding van individuele gevallen steunt op bemoedigen
en stimuleren van de cliënt, het verkrijgen van zijn/haar volle medewerking voor het volgen van raad
en advies. Soms zijn er waarschuwingen nodig, soms heuse discipline, maar er moet altijd gewaakt
worden over de directheid van de boodschappen. Het komt er ook op aan om het hele netwerk rond
een geval in te schakelen.
Maar de sociale werker is niet zoiets als een vrijwillig bemiddelaar of tussenpersoon. Hij schakelt wel
allerlei diensten en specialisten in, maar blijft daarom nog wel de centrale professional die alles
opvolgt. Hij is degene die het gemeenschappelijk handelingsprogramma stuurt met het oog op de
gewenste resultaten. Het is net de combinatie van alle interventies die het professionele veld
uitmaken.
De sociale werker steunt op een eigen ‘filosofie’:
1) mensen zijn aangewezen op elkaar (...) De kunst van de sociale werker bestaat er in oog te hebben
voor de sociale verbanden van het individu en die voor/met hem te kunnen activeren;
2) mensen verschillen van elkaar. Gelijkheid voor iedereen, maar verder is administratieve
individualisering nodig;
3) mensen zijn geen afhankelijke huisdieren! Individuen hebben een eigen wil en eigen doelen en zijn
niet gemaakt om passief te volgen. Passiviteit maakt hen kleiner.
Wil men hen een actieve rol laten spelen dan moeten ze worden voorbereid via een netwerk van
relaties (familie, school...andere sociale instellingen).
Bijsturing kan via familie, ook via ‘het atelier’ (bedoeld wordt een sociaal centrum – formule uit het
Brusselse eind twintiger jaren van de 20e eeuw, WV).
Sociale werkers kunnen ook functioneren in de school, in het ziekenhuis, bij de rechtbank waar het
nodig is de eigen professie te kennen. Sociale dienstverlening is groter dan alle diensten die erbij
betrokken zijn, waarbij elke dienst zijn eigen mogelijkheden heeft.
Centraal is de inbedding (adaptation) van het individu in zijn sociale context. Daarnaast zijn er sociale
maatregelen die de lotsverbetering van alle individuen beogen. Sociaal onderzoek is ook nodig en
moet specifieke aspecten blootleggen of feiten herinterpreteren.
De sociaal werker die met individuele gevallen werkt zou kennis moeten hebben van al deze
ontwikkelingen en takken. (...)
Het belangrijkste met het oog op de hulp aan individuen blijft de ontwikkeling van de
persoonlijkheid. Hoe evolueert die, in welke richting? Wordt de juiste energie vrijgemaakt voor de
eigen ontwikkeling en voor betere persoonlijke verhoudingen? Alleen instinctief respect voor en
levendige interesse in mensen helpt de sociaal werker om aan deze vragen tegemoet te komen.
Zodoende groeit ook de eigen persoonlijkheid van de werker en is het effect wederzijds.

