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Voorwoord

t'Ik denk dat welzijnswerkers heel direkt misère kwekenrr.
De kop boven een weekbladartikel. 1) Karakteristiek voor
veel publikaties in de afgelopen jaren.
Er is veel kritiek op het welzijnswerk, ook we1 schertsend
betiteld als "de markt van welzijn en geluk". Die kritiek
heeft gevolgen voor het beeld dat van het welzijnswerk bestaat. Wie op het Punt staat bij het welzijnswerk aan te
kloppen zaL zi-cln na lezing van dergelijke artikelert we1 twee
keer bedenken. Dat merken rre aan degenen die - na lang twijfelen - dan toch bij ons komen. Soms bestaat het idee dat
víe mensen slechts méér problemen aanPraten- Of dat we hen
- om maar genoeg werk te houden - heel lang aan het lijntje
houden.

Ik denk vooral dat de kritiek is ingegeven door een gebrek
aan inzicht in de dagelijkse praktijk van het welzijnswerk.
Is van een onderwíjzer, arts of misschien ook nog van een
psychiater vrij algemeen bekend waarmee il-j zLch, bezig houvan niaatschappelijk werkers zijn velen
den, de aktiviteiten
onbekend.

over mijn
Dat merk ik vooral bij voorlichtingsbijeenkomsten
werk, Na afloop hoor ik regelmatig opmerkingen in de trant
van: "Nooit goed geweten zeg, I47at je nu allemaal vertelde
over je werk. Ik dacht dat maatschappelijk werkers vinden
daL ze andermans problemen kunnen oplossen en hun kliënten
daarmee afhankelijk van die hulpverlening maken"' Of: "Heel
gewoon eigenlijk,
die mensen die bij jullie komen, het zijn
ook problemen die je meer om je heen ziet. Ik meende eerst
dat er héél gekke dingen aan de hand moesten zijn'.'".
op het welzijnswerk is, dat
Eén van de punten van kritiek
het niets over zichzelÍ naar buiten brengt en daarmee de
vooroordelen in stand houdt. Daarmee ben ik het eens " Duidekan in ieder geval minder aanleiding Seven Eot
lijkheid
vreemde ideëen en tot ongefundeerde kritiek'

Krítische opmerkingen gebaseerd op de werkelijkheid daarentegen zijn zeer gezoÍtd voor het werk. Maar dan moet wel
eerst getracht worden iets van die werkelijkheid naar voren
te brengen. Daarom besloot ik om op een zeLfde manier a1s
in mijn voorlichtingsaktiviteiEen ervaringen uit mijn werk
op te schrijven,
ïk heb zeker niet de pretentie om een antwoord te geven op
de kritiek op het welzijnswerk in zijn algemeenheid. Het is
niets meer - maar ook niets minder - dan een verhaal over
mijn dagelijks funktioneren in het algemeen maatschappelijk
werk. Ik hoop daarbij duidelijk te maken wat het bijzondere
van dit werk is. Daarnaast zet ik ook kriÈische kantEekeningen bij bepaalde ontwikkelingen in de hulpverlening. Door
aan te geven hoe ik zelf in mijn werk sta, wil ik duídelijk
maken dat ik mèer luister naar ervaringen en meningen van
kliënten, dan naar de vaak afstandelijke theorieën over manieren van hulpverlenen.
Door de reeks praktijkgevallen denk ik dat geinteresseerde
lezers een realistischer beeld zullen krijgen over een klein
stukje van het welzijnswerk. Díe lezers denk ik te vinden
bij vrijwilligers, maatschappelijk werkers in opleiding, bestuurders van welzijnsinstellingen, samenwerkingspartners,
politici en ambtenaren. Voor al die BÍoepen is er weinig gewoon prakti jkmat.eriaal

.

ik ook aan (ex)k1iënten en andere belangstellendenl wellicht zal men zich in de praktijkbeschrijvingen

Daarnaast denk
herkennen.

Deze publikatie verschijnt op een moment dat er gÍote bezuinigingen in de lucht hangen. Er wordt verwacht dat met name
het algemeen maatschappelijk werk de komende jaren zware
klappen te verduren za1 krijgen.
De overheid kan in de huidige kritiek zeker een argument
vinden op het welzijnswerk te bezuinigen. Dat kan door protestoptochten of notars niet tegengehouden worden. Alleen
het geven van meer praktijkinformatie heeft nog nut. Dan
kunnen landelijke en gemeentelijke potitici pas beoordelen
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zljn van èen Èe scherp beeuinLgingsmee. llaar
vooral hoop ik dat meer inzicht ín het uitvoerend werk tot
gevolg za1 hebben dat er niet meer alléén met een fÍnanciële
bril naar ons ,wordt gékeken!
A1 met al genoeg redenen om de beeldvorming over heE maatschappetijk werk duidelijker te maken.

Wat dé gevo:Igën

N. B.

Dë Èekeningan. werden gé'r[aakt door Bèing Metsel.aar . Juist
haér itrlustraties sÈel ik op priJ.s; als kI.iënte herkent ziJ
aichzelf ia de p::aktiJkbeschriJvingen"
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lnleiding

Als je moeilijkheden hebt in je leven, kun je - kortweg gezegd - twee dingen doen: óf je probeert het voor jezelf te
houden óf je zoekt mensen op om erover te praten.
Wie verkiest om te zwijgen heeft een kans dat de "tijd" wonderen gaat doen, maar het kan ook zijn dat die problemen aan
je gaan "vreten". Via hoofdpijn, maagpijn of andere klachten
kom je aan de weet dat je wat aan het wegdrukken bent. 0p
die manier krijg je veel aandacht: een medische klacht móg
je immers hebben. Je gaat naar de dokter, krijgt misschien
pilletjes,
kan een tijdje i"n de ziektewet lopen... Toch weet
je dat het probleem aan je blijft
knagen!
Je kunt ook kiezen om te gaan praten, te overleggen, advies
te vragen. Maar praten met wie? Je weet de reden niet waarom
je je rot voelt, Of je weet de reden wel, maar je denkt dat
je er niets aan kunt doen, Dat maakt het moeílijk je problemen aan een ander te gaan vertellen.
Trouwens: wié kan nu
begrijpen wat je voelt?
Maar toch, het huilen staat je nader dan het lachen. Eigenlijk zou je het graag aar, iemand kwijt wi11en írat je dwars
zit, Je eigen partner pikt je dwarse buien niet meer. Die
begrijpt je ook al niet...maar wie we1?
Deze gedachtengang heb ik in mijn prakttjk

nogal eens van
geleden ook zo'n
periode gekend. Ik volgde toen een (voortgezeÈte) opleiding
voor welzijnswerkers en maakte samen met een studiegenoot
gebruik van "supervisie" (het samen met een supervisor bespreken van persoonlijke leer- en praktijkvragen). Die studiegenoot knapte op een gegeven moment overspannen af. Hij
zag de studie, maar zelfs ook zijn werk niet meer zitten,
Dat ging gepaard met a1lerlei lichamelijke klachten en spanníngen, Dat hoopte zích zo op, dat hij besloot Èe stoppen
met zijn studier maar óók met zijn vak a1s maatschappelijk
mensen gehoord, maar ik lneb zéLf een tijdje

werker

!

Dat greep me nogal aan. Juist in die periode had ik het ook
moeilijk $regens problemen op mijn werk (tekort aan werkers,
geen leiding). Dat alles maakte mij plotseling erg angstig.
Ik had zorn onzekerheid nog nooit meegemaakt en werd inderdaad baog om zelf overspannen te worden,
Slecht slapen, nerveu§, neerslachtig. Ik drukte mijn eigen
problemen weg. Ik was bang gefaald te hebben. Ik wilde het
voor mezelf eigenlijk niet weten wat er aan de hand was. Ik
schaamde me bij het idee, dat ik in navolging van die studiegenoot ook zou afknappen.
A1 die - vooral nachtelijke gedachtendwalingen - maakten het
natuurlijk veel erger dan het was, Ik wist dat ik niet langeÍ moest zwijgen. Gelukkig brak de spanning toen ik er met
mijn vrouw en enkele kollega's over praatte. Daarna kon ik
samen met mijn supervisor ingaan op Írat er al1emaa1 met me
gebeurd was. Langzamerhand kreeg ik mijn krachten weer terug
en verdwenen mijn angsten. Ik realiseerde me wel dat genoemde personen aksepteerden dat ik moeilijk zax. Ea dat betekende erg veel voor me.
De angst niet geaksepteerd te worden als je problemen hebt,
weerhield mij eerst en weerhoudt ook velen ervan om met problemen voor de dag te komen. Maar wie wé1 wil praten, vindt
niet altijd een willig oor: "Kop op joh., zo erg is het toch
allemaal niet'i of : t'het zullen we1 zenur^ren zi jn" of : "Ga
maar eens naar de dokter, misschien kan die je wat gevent'.
Met zulke reakties kom je niet veel verder. Integendeel: je
voelt je aÍgewezen en a1leen staan; het gevoel gefaald te
hebben wordt er ook nog eens door versterkt, zodaX je problemen al1een rnaar groter worden.

Bij materiële vragen, zoals over sociale voorzieningen, eenvoudige juridische vragen, etc. komt daar nog bij dat je buren of kennissen dat toch al niet mogen weten. Of men is
toch ook weer bang dat men dan "veroordeeld" wordt, a1 is
het maar via een grapje.
Ook bij relatieproblemen vindi men het moeilijk om er in ei-

gen kring voor uit te komen. Men is bang voor roddels' terwijl er juist behoefte bestaat om er met iemand over te kunnen spreken. Die angst vermindert dan ook de mogelijkheden

er zèlf l^reer uit Ee komen.
bij vele andere problemen - die vaak nog in een
taboesfeer leven - zoals sex, scheiding, ernstige ziekEe,
dood, blijkt de stap naar PartÍrer, vriend of buur veeLal nog
groot te zi-jn.
Maar andersom blijkbaar ook. Men weet vaak niet hoe men op
iemand - die daar problemen mee heeft - moet reageren' En
vermijdt daarom maar kontakten.

om

Eveneens

in een te laat stadium, misschien
via een medische klacht, bij een hulpverlener. Als de gesprekken daar redelijk verlopen en er aan het eind van de
kontakten merkbaar vooruitgang is geboekt, zegt dat vooral
iets van de mogelijkheden van de mensen zelf! Mogelijkheden
die door gesprekskontakten èn de rol van de hulpverlener
daarbij, weer aangeboord worden!
Hoe dan ook komt men vaak

Ik vind het in mijn werk belangrijk om naast alle ellende
die men in een bepaalde situatie voelt juist ook sLil te
sEaan bij de dingen die men nog wél in de hand heeft of goed
doet. In ieder geval verhoogt dat eerst het zelfvertrouwen
en daarna de kansen dat mensen zèlf hun problemen kunnen
gaan bespreken en verwerken. Men moet immers geen abonnement

op de hulpverlening krijgen.

Hèlpt het

ook?

inzicht te verschaffen in wat nu zoal het effekt van
hulpverlening is, breng ik in dit boekje een aantal praktijkervaringen naar voren. Ervaringen, zoals ik die vandaag
en morgen en.iedere dag weer opnieuw opdoe. Praktijksituaties die normaal gesproken verborgen blijven voor het oog
van buitenstaanders, waardoor er nauwelijks een idee kón bestaan van \"rat er gebeurt in het maatschappelijk werk'
Om
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In de beschrijvingen van mijn kontakten met kliënten, licht
ik slechts hier en daar toe rdat het specifiek t'beroepseigene" van mijn doen en laten is. De leesbaarhëid zou verloren gaan als ik de verhalen, die voor zíct.zel-f zullen
spreken, teveel zou onderbreken met a11erlei theoretische
beschouwingen, En diegenen - ik denk rnet name aan studenten - die dieper op de tekst wi1len ingaan, kunnen met deze
"open" beschrijvingen juist uitstekend zèLf aan de slag
gaan.

Tussen de praktijkschetsen door

wil ik ter afwisseling achtergrondinformatie en eigen meningen over het werk verstrekken. Dit doe ik om de praktijk beter Èe kunnen plaaÈsen:
waar komt het maatschappelijk werk nou eigenlijk vandaan?
Wie betaalE mij?, Utrat voor ideëen heb ik over de manier van
hulpverlenen? l,Jaarom zijn publikaÈies (zoals deze) over het
werk belangrijk?
Dit zijn enkele van de vragen waar ik op in zal gaan.
De praktijkverhalen blijven echter cenÈraal staan. Ze zLln
allen gebaseerd op werkelijk gebeurde situaties. Echter zodanig van namen, feiten en omstandigheden ger^7ijzigd, dat de
personen niet herkenbaar zullen zijn. Misschlen dat de ínhoud van de verhalen wè1 herkend wordt!

L4

lqnneke en Hqns
Janneke en Hans, 33 jaar, hebben zes jaar geleden een woning

in één van de dorpen in West-Friesland gekocht. Al jaren
hadden ze in Amsterdam vergeefs gewacht op een woning.
Werk was er in hun nieuwe omgeving niet, dus Hans moest als
havenwerker in Amsterdam blijven werken. Janneke wilde haar
werk als typiste daar opgeven. De hele dag weg en een huishoudenl dat zou te veel worden, dacht ze. Er werden ook al
snel twee kinderen geboren, zodat ze haar handen vol had.
Met een aantal buurvrouwen had Janneke langzamerhand een
leuk kontakt opgebouwd. Alleen begon ze af en toe toch we1
moeite te krijgen met de vaste koffierondjes, waar de laatste tijd wat geroddeld werd.
f'Roddelen"
Ja, dat was haar eigenlijk pas opgevallen toen
er werd gesproken over een echtpaar in de buurt mef allerlei
problemen. Een érvan, een relatieprobleern, herkende Janneke
zeLf maar al te goed; dàt tegen de buurvrouwen te zegger
durfde ze Í\Lei,
Janneke begon zich, nu ook de jongste naar school ging, te
vervelen. Méér en méér had ze enkele gilazen sherry nodig om
haar slechte humeur aan te kunnen. Hans was lange dagen weg
en had het ook niet makkelijk op het werk. Ze praatten nauwelijks over de problemen met elkaar. Als ze het aL deden,
dan was dat in de verwijtende sfeer. Nieuwe spanningen hoop_
ten zich Caardoor op en Janneke ging naar de dokter. Die had
gezegd dat ze niet de enige was die zo nerveus is en had
haar wat pilLetjes meegegeven, Ze wist niet eens waartegenl
Een tijdje ging het wel weer, maar toen ze op een dag een
fe1le ruzie had gekregen met Hans, die haar verweet dat ze
alleen maar met ziclnzelf bezig was en hem links liet liggen,
werd het haar te gortig.
De volgende dag belde ze mij op het buro voor maatschappelijk werk voor een afspraak. Ik vroeg haar of ze samen met
Hans óf alleen wilde praten. Daar wilde ze nog even over nadenken. We maakten alvast een afspraak voor een gesprek
's avonds, zódat Hans dan eventueel mee kon komen. Ze kwamen
allebei. EersL had Hans wel even tegengesputterd, maar hij
besloot toch mee te gaan.

s\-
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DE DOK?ER I{AD HAAR
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ZE TíIST NIET EENS HAARïEGEN.
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In het eerste gesprek dat ik met hen op mijn buro had, 1iedat ze de laatste tijd erg teruggetrokken
ten ze blijken,
ten opzichte van elkaar, omdat ze niet
Niet
alleen
leefden.
wisten hoe ze over hun problemen moesten PÍaten, maar ook
ten opzichte van vrienden, buren en kollega's, die in de gaten kregen dat ze wat stiller werden'
In het gesprek konden Janneke en Hans goed vertellen waarom
zLJ dachten dat er vaak zoveeL oppervlakkige gesprekken
trhet is populairder
plaatsvinden op het werk of in de buurt:
om over sPort en materiële zaken te Praten dan over problemen. En als je het we1 doet, weten mensen niet I'7at ze er mee
aan moeten; ze reageren ontwijkend of maken er later een
grapje oveÍ".
Ik vroeg Janneke en Hans in dit gesprek ook waarom ze Cachten dat ze langs elkaar heen waren gaan leven' Uit de antwoorden bleek vooral dat ze de meesce dingen nooit eens goed
tegen elkaar hadden uitgesproken. Zo \'íist Hans nauwelijks
dat Janneke zich overdag echt eenzaam en nutteloos kon voewas ze aange\tezen op de
len. En àls ze er al "uitt'wilde,
bus die slechts eenmaal Per uur en met veel omwegen naar de
stad reed' Hans reageerde in eerste instantie heftig door
op te merken dat hij de auto toch echt nodig had voor zijn
werk. Daarna zei hij op zijn beurt dat Janneke nauwelijks
besefte \,nat voor spanningen er op zijn werk waren' Door de
slechte ekonomische situatie $/ordt er daar veel met ontslag
gedreigd en worden ook werknemers tegen elkaar uitgespeeld:
schreeuwde hij uit' 0p dat
"..,en daL zLt me tot hier..'!"
uit, wist Hans niet waar
huilen
in
moment barstte Janneke
van
a1le emoties die er plothij moesi kijken en schrol< ik
seling vraren"
Als ze zondgr mij al tot zorn gesprek waren gekomen, zou dat
op dat moment ongetwijfeld op ruzie zijn uitgelopen' Met een
derde persoon erbij gebeurt dat niet en kan je stil staan
bij de oorzaken van de situatie'
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alledrie de dingen even tot ons hadden laten doordringen, hervatte ik daarom het gesprek met de konstatering
dat het uitwisselen van meningen en ervaringen blijkbaar zo
weinig was gedaan, dat er een groÈe achterstand bestond. Ze
voelden zich beiden alléén staan met hun problemen, gaven
ze aan. Dàt had deze emotionele uitbarsting tot gevolg.
Janneke en Hans beaamden dit en vonden dat ze méér met elkaar moest.en gaan praten. Ik stelde hen voor dan maar meteen
daarvoor een afspraak te maken, Door elke avond een half uur
uit te trekken om de dagelijkse ervaringen en problemen uit
te wisselen. Niet met de bedoeling om tot oplossingen te komen, maar vooral om elkaar meeï op de hoogte te houden.
Janneke vond dit een goed ideel Hans twijfelde nog of het
zou lukken, maar wilde er wel zijn best voor doen.
Ondertussen r,ras er al bijna een uur voorbij. Meestal valt
- bij mij althans - de koncentratie dan weg, zodat ik het
gesprek wilde afronden. Ik vroeg waiu ze ervan hadden gevonden. Hans vonC dat het hem \^7as meegevallen, Hij had niet gedacht dat ii,íj zo gemakkelijk tegen een vreemde zou praten.
Aan de andere kant r,Jas hij erg van de uitbarsting geschrokken. Janneke voelde zich na de huilbui opgelucht, maar was
bang dat de volgende dag al1es weer bij het oude zou blijven, Daarom spraken we af de volgende week r^reer een uurtje
I'bi j te praten'r .
NadaE we

Die volgende keer bleek dat ze vi,jf avonden aan dat halfuur gesprek waren toegekomen. Dat hadden ze een goede ervaring gevonden, maar 1r.ad ze óók doen beseffen hoe ver ze uit
elkaar waren gegroeid. Vooral óp seksueel gebied. .Hans zei
dat het hem erg dwars zat daiu ze a1 een ÈÍjd niet lekker
meer hadden kunnen vrijen. Janneke verweet hem dat hij vaak
toenadering tot haar zocht op momenten dat ze erg nerveus
was: I'Juist dan wi1 ik aandacht en géén vrijpartijtt, merkte
ze op,

In het gesprek bleek dat ze ook op dit gebied weinig van elkaar wisten. Daarom stimuleerde ik hen om hier thuis speciale aandacht aan ie geven en elkaar te vertellen hoe ze seks
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beleven: 'twat vind je lekker, r^rat verwacht je van elkaar en
hoe praat je er samen over". lk zeí hen dat veel mensen vaak
lange periodes kennen, waarin de seksuele relatie erg rnatig
is. De ervaring leert dat dat meestal is gekoppeld aan een
slechte periode in de relatie zelf. Als je verder wilt met
elkaar, dan komt die seks ook we1 weer. Net zo min als alle
andere aspekten van de relatie, moet dat niet geforceerd aan
elkaar "gelijmd" worden.
"Neem er de tijd voor", adviseerde ik hen. Vooral Janneke
voelde zich door dit gesprek gesteundl ze had het idee dat
Hans er wat gemakkelijk over dacht, Hans vulde echter aan
dat Janneke volgens hem die lichamelijke r,rarmte zo nodig
had. Nu besefte hij pas dat het zijn eigen behoefte was geweest.

In de verdere gesprekken kon ik Janneke en Hans duidelijk
maken in welk opzicht ze langs elkaar heen leefden. Door de
vragen die ik hen stelde dwong ik ze als het ware meer na
te denken over hun eigen houding in de relatie. A1s buitenstaander kun je daarin gemakkelijker en objektiever een stimulerende rol spelen.
Er bleek dat er ook op het financiele vlak problemen 1agen.
Door het betere kontakt dat ze nu met elkaar hadden, waren
ze zeLf al tot plannetjes gekomen om daar verlichting in te
krijgen.
Niet alle gesprekken verliepen zo soepel. Het vierde gesprek
vond ik erg moeilijk. Toen was het net alsof er niets meer
1u1<te. Ik kan me herinneren dat ik zelf die dag nogal pessimistísch was. Daardoor leek het of zij het ook niet meeÍ zagen zitten om verder te praten. Het klikte niet die keer.
A1 mijn kreativiteit
om een helder gesprek te voeren was
verdwenen. De volgende keer bleek echter dat het na het vorige gesprek juist veel beter vras gegaan. Ze voelden zich
verplicht er nu thuis nog harder aan te werken en hadden
lange gesprekken met elkaar gevoerd,
Tijdens onze daarop volgende ontmoetingen ontwikkelden zich
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enige leuke diskussies, Zo gírrg het bijvoorbeeld een keer
over de rol van de huisvrouw. Janneke vond achteraf d,aE ze
bij hun komst in West-Friesland veel te snel hadden ',beslo_
tenrr dat zíj haar werk zou opgeven om maar een goede huis_
vroui, te zi jn,
Dat automatisme van toen heeft nu plaats gemaakt voor een
meer kritische gedachte over haar geisoleerde posÍ-tie als
huisvrouw. Ze wilde daarover in gesprek komen met andere
vrouwen. Ook had ze iets gehoord over een VOS_kursus ("Vrou_
wen Oriënteren zich op de Samenleving,r) in een andere plaats
en vroeg ze of dat hier ook was, We bespraken r^rat moge_
lijkheden om daar zelf met andere vrouwen initiatieven
toe
te nemen. Hans stribbelde aanvankelijk tegen: il...niet zorn
feministe worden hoor...t', maar bleek zelf ook van plan te
zi-jn, zíjr' spannirigen op het werk aan te pakken. Hij zou
eerst eens gaan praten met een vertrouwensfiguur uit zijn

Ondernemingsraad.

Een andere keer wilden ze wat meer weten over mijn werk:
"lijmen jullie nu àl1e hui+elijken?r, vroeg Hans lachend na_
dat hij had gekonstateerd dat het tussen Janneke en hem een
stuk beter ging, "Uiteraard niett', was mijn antrvoord. ilDat
hangt af van de mensen zelf. Jullie toonden de duidelijke
wil om de relatie nieuw leven in te blazen. Dàn kan ik
daarbij helpen. Bij anderen ontdek ik die wil soms niet en
loopt één van de partners soms al lang rond met de wens om
te scheiden. Dan kan ik ze dààr beter bij begeleidenr'. ,rook
dàt lucht dan op!'r sloot Hans daar terecht bij aan.
Janneke, Hans en ik konden in het tíende en laatste gesprek
konkluderen, dat we verhelderende en vooral opbouwende ge_
sprekken hadden gevoerd, Het was nog lang ni-et allemaal naar
wens in hun relatie, maar er vías voor hen zeker een belang_
ríjke aartzet gegeven om nu openlijker en vaker met elkaar
van gedachten te wisselen. En vooral vneer naar elkaar ce
gaan luistereni! Kortom: ze hadden er vreer zin in gekregen
om voortaan - met de ervaringen van de afgelopen tijd _ hun
problemen zèLf aan te pakken.
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Een doorsnee dog
rrDe hele dag vergaderen,

maar werken..'?; dat kunnen dle

wel-zi jnsr.rerkers ni-et. . ' !rr

Dat is een van de negatieve geluiden díe over mljn werk te
lezen en te horen is. Daarom wil ik nu ingaan 9P de mij a1
meerdere keren gestelde vraag: "Wat doe je nu eigenlijk zorn
een
hele dag?r'. Velen hebben blijkbaar geen idee hoe
doorsnee-dag van een maatschappelijk werker eruit kan ziel'
me goed om t'zomaartt eèn dinsdag uit heÈ nabiie
HeÈ lijkt
verleden a1s voorbeeld te nemen.
§PREEKUUR.

ik altijd aaawezíg in het Dorpshuis van Abbekerk, waar ik Eot 10 uur spreekuur heb. Abbekerk ts een gezellig dorp met een flinke nieuwbouwwijk.
Even over nege;en stapts meneer Rustenburg binnen. Ik heb hem
a1 eens meer ontmoet. De heer Rustenburg heeft een WA0-uitkering, omdat hij a1 jaren invalide is. Twee keer ben ik bij
hem thuis geweest om met hem en zijn vrouro te praten over
de veranderingen in hun leven door zljn invaliditeit- HeÈ
gezin heefÈ hard gewerkt om er samen iets van te maken.
Vooral de verminderde financiële inkomsten gaven spanningen'
"Eigenlijkrt, zo zei mevrouw Rustenburg eens, "moet je ntet
minder maar méér inkoÍnen krijgen als je ln de WAO zit' Want
mijn man kan toch niet de hele dag duimen draaien. Nou,
daarÈoe word je we1 verplicht, want-e1ke hobby kost geldt'.
We hebben samen wat mogelijkheden besproken. Ook het leven
in de buurt, waar de heer Rustenburg door deze en gene cot
Dinsdagochtend om 9 uur ben

ttprofiLeurrt bestempeld werd, bespraken weDit is de tweede keer dats hij alleen op mijn spreekuur komt.
Nu met enige formul .ieren over stutl.iebeurzen voor zi-in kinderen. Zonder adviezen kwam hij er niet uit' Maar ook bleelt
hij de behoefte te hebben om langs te komen voor een Praatje: flHeË gaat thuis we1 goed"r. zei !i.ij, "maat je loopt elkaar teveel'voor de voeten. Je wilt er wel eens uit- Hiet
ín het dorp heb ik we1 leuke kontakten hoor. Maar even
spuien óver je eigen situatie, nee, dat lulct toch níet. Het
lijkt we1 of anderen het niet kunnen begrijpen wat je thuis
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meemaakl, Ze denken maar dat je het hele
Nou, lk wou dat ik weer kon werken!".

jaar vakantie hebt.

Zo kunnen we samen, onder het genot van een kopje koffie
even bijpraten. Dit soort kontakEen heb ik in de diverse
dorpen wel meer. Meestal mensen die zich redelijk handhaven'
Toch hebben ze de behoefte om eens wat dingen bij iemand
kwijt te kunnen. Dat geeft enige kracht om het leven weer
aan te kunnenl
Nadat hij vertrokken is, staPt er een verlegen kljkende
vrouw binnen. Ik ken haar niet. Haar leeftijd schat ik op
35 jaar, Ze is nogal nerveus en zegt dat ze het erg moeilijk
had gevonden om hier oaar toe te komen. Maar omdat ze niet
van telefoneren houdt, Ls ze toch maar langs gekomen. Het
blijkt dat haar gezin, de familie Fransen, te klein behuisd
is. Ze vraagt bemiddeling voor het verkrijgen van een ruimere woning. De woonsituatie had ook geleid tot burenruzies
en spanningen in het gezLn. Mevrouw Fransen en haar man, die
in ploegendienst bij Hoogovens werkt, willen daar graag over
praten. I'Dat slapen overdag - met dat lawaai van de buren
- is nou net zotn spanning, !íaar h7e het moeilijk mee hebben". We maken een afspraak en verlaten samen het Dorpshuis.
TEAMVERGADERING

.

Een kwartier later kom ik op het buro bij mijn kollega's in
Opmeer aan. We werken vanuit dit buro in teamverband. Dat

wil zeggen, dat we het werk niet op ons eigen houtje doen.
We hebben elkaar - in een team - nodig om samen het werk te
regelen en ervaringen uit te wisselen' Dit komt het werk ten
goede en voorkomt dat je je a1léén voelÈ staan met alle vragen die dagelijks op je af komen.
Mijn team bestaat uit vier vaste krachten (waarvan één parttime). Daarnaast hebben we ook nog een stageaire; een maatschappeli jk r^rerker in opleiding.
Eenmaal per week houden we een teamvergadering van anderhalf,
uur. Dat is nodig om allerlei organisatorische punten te behandelen. Die betreffen deze morgen een bespreking van binnengekomen post en mededelingen over wijzigingen van spreek-
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uren, alsmede al1er1ei ontwikkelingen vanuit de andere buro's van onze Stichting voor algemeen maatschappelijk wer:k'
!{e spreken deze ochtend ook over het "gezicht" van het maatschappelijk werk in dit plattelandsgebied ' Onze presentatie
geschiedt in de vorm van aankondigingen in de kranten, folen door middel van voorlichtingsbijeenderverspreiding
komsten. D€it is nodig om aan te geven rraar we te bereiken
zijn en om duidetijk te maken wat we doen'
lnle richten die presentatie langzamerhand ook meer op jongeren. Kollega Peter van Diepen en ik deden tijdens de vergaMAVO'
dering verslag over ons bezoek aan de plaatselijke
Vijf derdeklasgroepen werden onder de les "maatschappijleer"
bezocht. Samen voerden we in een paar groePen een rollenspel
op: Peter was maatschaPpelijk werker en ik een jongen van
75 jaar met a11er1ei moeilijkheden thuis. Moeilijkheden met
ouders die voor de groep zó herkenbaar hTaren, dat het mr'risstil was. En daarna ook genoeg diskussiestof opleverde'
Wij vinden deze vorm van Presentatie aan de jongeren erg treWe hebbea oP oize manier getracht te stimuleÍen
langrijk.
meer over de eigen vragen na te denken en "problemen" \'Jat
uit de taboesfeer te halen'.
Ín de vergadering besluiten we tenslotte voortaan meer aandacht te geven aan voorlichting op scholen. Dat hoort ook
bij het maatschappelijk werk. Ik kom daar elders in dit boek
nog op terug.
In de teamvergaderingen gaan we niet in op kontakten met
kliënten. Dat doen we we1 tijdens onze werkbesprekingen op
de r4?oensdagmorgen, waarin we (moeilijke) Praktijkgevallen
met elkaar bespreken. Niet om óver bepaalde personen te praEen, Ínaar meer om onze eigen opstelling in kontakten te kunnen beoordelen'
TUSSEN DE MIDDAG.

Ene mevrouw Lariks uiE Opperdoes belt met de vraag of ik
snel bij haar man wil komen. Hij is gisteren ontslagen en
zit nu volkomen in de put. Met zijn 54 iaat heeft hij geen
hoop meer op een nieuwe baan in de bouw. Volgens mevrouw La-
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riks wil haar man ook graag praten, omdat hij zichzelf niet
meer in de hand heeft. Vannachl had hij de auto gepakt om
volkomen ontredderd enkele uren later weer terug te keren,
Zíj had uiteraard in grote ongerustheid verkeerd, Ook de
huisarts was a1 ingeschakeld en die zours middags langs komen. Dat lijkt
me een goede reden om een afspraak voor de
volgende dag te maken. De stem van mevrouw Lariks klinkt erg
ongerust; ze zegt blij te zijn alvast te hebben gebeld. Ik
vraag haar vrel tegen de huisarts te zeggen dat ik ook langs
kom. Daarna zaL ík kontakt met. hem opnemen. Dat doe ik om
te voorkomen dat twee hulpverleners langs elkaar heen gaan
werken.
MIDDAGAFSPRAKEN

.

Na de lunchpauze. heb ik voor de middag drie afspraken in
mijn agenda staan. Uiteraard is dat niet iedere dag zo. Soms
besteed ik ook enkele uren aan administratieve taken, zoals
het bijhouden van aantekeningen over gesprekken (alleen voor
mezelfl we kennen geen "dossiers,,), Daarnaast moeten we registratieformulieren
invullen, overigens zonder naam en toenaam. De overheid, a1s subsidiegever wil weten hoeveel
kliënten we per jaar helpen. Uit de registratie
bli,jkt aan
het eind van het jaar hoeveel mannen óf vrouwen zich aanmeldden en hoe oud deze zLjn 2). Met de uitkomst van die gegevens kunnen we.in ons werk rekening houden. Ons bezoek aan
de MAVO kwam mede voort uit het feit dat er weinig jongeren
uit het platteland naar ons toe blijken te komen.
Tenslotte worden administratieve
uren besteed aan het
schrijven van brieven of (hee1 veel) telefoneren. Veel personen hebben tussen de afspraken door behoefte aan een
praatje. Ook moet er gebeld worden als er mensen bij ons ko_
men die problemen hebben met bepaalde instanties. Als het
gas afgesloten dreigt te worden, of als hun uitkering te
lang uitblijft..
Marcel, met wie ik mijn eerste middagafspraak heb, is de vorige week bij mij gekomen met de vraag of ik wil bemiddelen
inzake zijn werkloosheidsuitkering. Hij is enige tijd gele-
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den ontslagen omdat er Eeen werk meer is op zijn bedrijf'
Zelf denkt hij dat zijn lichamelijke handicap ook een rol
heeft gespeeld. Hij heeft nog steeds geen uitkering ontvangen. Hij vindt dat rot, omdat hij niet afhankelijk wil
zijn van zijn ouders bij wie hij nog inwoont. Ik heb daarom
kontakt opgenomen met het "GAK", dat de administratie van
de tli,l-uitkeringen beheerst . Dààr geven ze de schuld aan het
uitblijven van gegevens van de werkgever. Ze zullen er spoed
achter zetten. Dit heb ik Marcel verteld. Het blijkt dat hij
vooral verder wil praLen over zijn hele leven' Hij bekent
pessimistisch te zijn: "20 jaar, gehandicapt aan mijn been,
$roon nog bij mijn ouders; wat heb ik nou voor toekomst?rr'
Hij geeft veel schuld aan zijn opvoeding, waarin hij l^7èinig
gestimuleerd is om verder te leren. Marcel heeft nu, zoals
hij zeirf zegx; een minderwaardigheidskomplex' Hij heeft
nauwelijks vrienden en nooit verkering gehad. HLj zit er wel
eens over in, dat men opmerkingen maakt over zijn gedrag'
Vaak hoort hij dat hij een homo zou zi-jn, "als ik daarmee
een echte vriend zou hebben, zou dat voor mij geen Probleem
zijn" zegt hij. "Het grooEste probleem is eigenlijk dat ik
er niks meer aan vind in deze wereld. Er is niks meer l^7aar
ik nog voor moet leven; ik zou er net zo LLef mee stoppen"'
Ik had op zulke momenten eerst altijd de neiging om mensen
te wijzen op het mooie van deze wereld. Dat heb ik gelukkig
afgeleerd, $iant dat sluit totaal niet aan bij de gedachtenwereld van degene die dat 'rmoois'r nou nèt niet ziet.
Wat kan een maatschappelijk werker doen in zotn uii.zLchtloze
situatie? Aan de ene kant misschien weinig a1s je denkt aan
konkrete resultaten. Toch heb je wel degelijk een belangrijke funktie: luisteren! Marcel wordt nog weinig serieus genomen in zijn eigen kring en \deet niet meer hoe hij dat moet
doorbreken. Door aandachtig te luisteren en serieuze vragen
te stellen hoop ik töch zijn zelfvertrouwen te kunnen stimu1eren.

l,tarcel bfijkt desgevraagd een leuke visie te hebben over de
werkloosh€id en de machteloze pogingen van de overheid om
daar wat aao te doen. Uit zijn mening over hoe het misschien
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wè1 zou kunnen veranderen, maak ik op dat hij veel leest
mogelijkheden. Ik zeg hem dat
over nieuwe ("kleinschalige")
hij eÍover praat en stimuvind
zoals
ik het erg interessant
leer hem door te gaan met zijn studie over dit onderwerp'
Uit zijn reaktie merk ik dat hij dit ruggesteuntje op prijs
stelt. Even later zegt hij dat hij een godsdienstige sekte
in Bergen heeft bezocht. Hij is daar heel hartelijk en warm
onEvangen en kan daar met alle pLezier komen wonen en werken. ïk schrik ervan. Dat merkt hij: "hoe vind je dat?"- Ik
zeg hem geschrokken te zijn en dat ik het echt jammeÍ zolr
vinden als hij daar heen zou Eaan: "Misschien dat het voor
jou we1 aantrekkelijk is", merk ik op, t'maar een oplossing
het me niet voor je. Ik weet nog wel zóveel van die
lijkt
sekte, dat als je éénmaal lid bent gevreest, je moeilijk weer
terug komt in Lret ger^7one leven. Aan de andere kant kan ik
dan wel ze1ger_ dat ik voor jou Benoeg mogelijkheden zie in
deze samenleving, maar daar schiet je nu niks mee op".
Een pauzel we peinzen. Marcel zegt dat hij de nadelen ook
wel ziet. Toch trekt het hem wel aan. Hij zaL er in ieder
geval nog eens goed over nadenken.
Aan het eind van dit gesprek is mijn houvast dat het goed
r,ías om Le praten. Marcel: "Ik ben bli j dat je me serieus
hebt genomen, Ik moet misschien toch meer met anderen praten, maar ben bang dat ik afgewezen rrord". Of Marcel naar
die sekte gaat dan wel weer wat andere mogelijkheden in zijn
leven ziet , zaL de tijd moeten Ieren. Hij maakt in ieder geval wel een afspraak voor de volger-rde week.
Na zo'n gesprek ben ik altijd blij als je even een "adempauze" kunt inlassen. Of even ontspannen kunt praten met een
kollega. Ondertussen vatte ik wel het plan op, het gesprek
met Marcel naar voren te brengen in de werkbespreking de
volgende dag. Vooral om wat ervaringen te kunnen uitwisselen over gesprekken met mensen die "levensmoe" zijn. En hoe
we zeLf tegenover sektes staan.

In het dorp Twisk, waar ik laLer die middag heen rijd,

heb
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ik een afspraak met het echtpaar Veenen, beiden rond 7O
jaar. De heer Veenen had me opgebeld met het verzoek of ík
bij hen langs wilde komen. Hij had een paar vragen, maar
stelde ze liever niet door de telefoon. Die vragen betroffen een formulier dat ze niet zo goed begrepen en hun woonsituatie.
De heer Veenen voelt er veel voor om zich op te
geven voor een bejaardentehuis, mevrou!í Veenen twijfelt
nog.
We hebben a1le argumenten afgewogen. I'Ien komt er nog niet
uitl mevrouw Veenen wi1 het over een maandje nog wel eens
bepraten. Wat me opvalt is dat ze goed naar elkaar luisteren, Ze stralen ook veel levensgeluk uit" Een flinke dosis
humor daarbij heeft mij erg goed gedaan.
Drie kwartier later ga ik door naar Oostwoud, waar ik een
gesprek heb met mevrour/í en meneer Wilsinga. Het achtste al.
Mevrouw Wilsinga, 58 jaar, heeft kanker. Zij, en ook haar
man, stellen het op prijs af en toe met me te spreken. Het
ziekteverloop is erg wisselvalligr
ër zijn nog momenten van
hoop en er zijn tijden van wachten op het einde. Ik vind dit
moeilijke gesprekken, want ik heb voor mijn gevoel zo weinig
te bieden. Of is het mijn eigen angst voor deze zíeki-e?
In de gesprekken is het echtpaar wel vrijer gaan praten
over de ziekte en alle gevolgen op familie- en sociaal gebied. l{ant gevolgen zijn er genoeg. Vooral het treenzaamheids
gevoelr'; je staat er alleen voor en niemand die je begrijpt.
Familie en kennissen gingen hen ontwijken, juist nu ze hun
vrienden zo h,ard nodig hadden. i^le hebben dit onderwerp vele
malen besproken. Deze middag bfijkt
dat töch al resultaat
opgeleverd te hebben. I,Jant ze waren de afgelopen week zèlf
op bezoek gegaan bij kennissen. Als de gezondheid het toe1aat, zullen ze ook andere mensen gaan bellen of bezoeken.
Ik voel dat ze beiden wat gesterkt waren; dat geeft ook mij
aan het eind van deze dag weer wat houvast.
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Morcel, door de eeuwen heen
Met Marcel maakten we in het vorige hoofdstuk al kennis- Hij

is 20 jaar, werkloos en ziet het leven eigenli-jk niet meer
zi-Lterl. Hij heeft zich aangemeld op een van de spreekuren
van ons buro. We volgden vooral zijn tweede bezoek. Ziin proin
blemen van deze tijd vergen een "aanpak" van deze tijd:
neserieus
eerste instantie betekent dat geduld, luisteren,
men en trachten het zelfvertrou$/en te vergroten. Ook kan
worden ingegaan op zLjn lichamelijke handicap., op zijn inwoning thuis en op de jeugdwerkloosheid'
Zou Marcel in vroegere eeuÍren hebben geleefd, dan had hij
zijn problemen niet alleen anders beleefd, ook de hulpverlening was anders geweest' De manier ldaarop mensen elkaar
vroeger hulp verleenden, was sterk afhankelijk van de wijze
hTaarop de mensen.in die samenleving met elkaar omgingen.
Laten we daarom eens kijken hoe het er vroeger toeging en
Marcel gaan volgen door de eeuwen heen.
L436.

Tot de Middeleeuwen bestond er weinig georganiseerde hulp'
Marcel zou - in pakweg 1436 - zonder werk, zonder geld en
licht mank lopend, bedelend van stad naar stad zwervet. ZLjn
ouders waren Le arm om hem te onderhouden. A1 vroeg was hij
er op uit gestuurd om te bedelen. Veel anders was hem niet
geleerd. Hier en daar trachtte hij wat werk te doen. Een enkele keer lukte hem dat, maar dat was niet voldoende. MarceL
zocht hulp: na een dag zwerven viel hij uitgeput neer bij
de poort van een klooster. Al een Paar dagen had hij niets
Hii zag
gegeten; de kleren hingen als vodden aan zijn lijf.
het leven zwaar in.
Een monnik zag hem liggen en trok hem naar binnen. Die was
dit beeld gewend. De monnik deed zijn plicht en knapte
Marcel \rat op, Hij kreeg een hap brood, een kom soep en kon
zich daarna wassen. Ook kreeg hij kleding en mocht hij voor
enkeLe nachten. in het klooster blijven. A1s tegenprestatie
moest hij meevrerken in de kloostertuin en aan kerkelijke
plechtigheden deelnemen.
Maar Marcel had de hulp ontvangen die hij op dat moment
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nodig had. Naar langere termijn werd verder niet gekeken.
Laat staan dat daarover met hem werd gesproken.
Over: die periode lezen we in een brochure over "de aandacht
voor de mens in nood" van het Bisdom Haarlem 3 ) :
t'Hulpuerleners zijn in díe tijd uooral
d.e' z,íjken, dat uil
zeggen de adel en de geesteLijkheid. Op rijk zijn rust d.e
pLieht om te geoen aan de armen, uaaruoor d,e r.ijke in ruiL
kr,íjgt, het uitzicht op een beLoning ín d.e eeuaígheid plus
in het heden de zekeyheid dat juist om d.ie red.en t,angen en
stand.en door God in het Leuen zijn geroepen,,.
L768.

Het is drie eeuwen later: 1768.
Op het platteland. is het niets dan armoe. Door zijn hand.icap
wordt Marcel overal weggestuurd. Hij voelt erg goed aan, dat
hij minder kansen heeft en dat hij een "armoelijderil zal
blijven. In de stad hoopt hij toch een strohalm te vinden
om in ieder geval in leven te kunnen blijven. Uiteindelijk
belandt hij - aan het eind van zijn latijn _ in een afzich_
telijk
"armentehuis". Daar kan hij voorlopig we1 blijven.
Marcel voelt zich er diep ellendig. Door de manier waarop
ze hem behandelen, krijgt hij het idee dat het allemaal zijn
eigen schuld is. Hij Legt zídn uiteindelijk
gelaten neer bij
zijn levenslot als arme hulpbehoevende,..
In deze tijd begint de hulpverlening zich wat meer te orga_
niseren. In genoemde brochure staat:
ttDe aerken uan Liefdadigheid.
zijn ook nu »ooral een zaak uan
de ueLgesteLden, die de gast-, ileea- en armentehuízen in
stand houden. HuLp aan noodlijd_end.en gaat gepaat,d. met aan_
sporingen tot bekering, boete en gebedt,,
1854.

Pas in de tr,Teede helft

van de vorige eeuw begin.t de samenle_
ving - en daarmee ook de hulpverlening - sterker te verande_
ren. De industrie ontstaat. Veel boeren, ambachtslieden en
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ongeschoolden gaan in de sted in fabrieken werken- Ook
Marcel, want kinderen, armen èn gehandlcapten, alles moest
meewerken. Werkl-oos zljn en je hand ophouden was er niet
bij. Marcel kan osk nu zijn intrek nemen Ín het armentehuis,
dat in de loop der tijden nauwèlijks is veranderd' Nu heet
de "hulp't die hij daar ontvangt: "armenzorg". Dlt betekent
werkverschaffing, kleding, voedsel en volksonderwijs via de
armenschool.

zitEen in het jaar 1854; Marcel is één van de 50.000 mensen die in Amsterdam van de bedeling leeft. Hij ziet om zich
heen hoe de grote meerderheid van de arbeiders en hun kinderen in grote armoe, ziektes en ellende leeft. Hij had graag
op het platteland willen blijven, maar daar is geen werk en
voor zijn ouders. is hij te duur.
Marcel maakt lange werkdagen en kriJgt onregehnatig ook nog
eens opvoedlngslessen. Hij rnoet een goed en gehoorzaam burger worden. HiJ weet dat de opvoedingstaak die vroeger in
de grotse gezinnen werd uitgeoefend, nu door kerkeliJke- en
paitikulÍere instaÍrties wordt overgenomen. Het is er niet
beter op geworden. Marcel hoeft niet zo nodig meer opgevoed
te worden; hij ziet wat e? gebeurt. Het maakt hem slechts

ï^le

nög moedelozet...

In die Èijd was er een bekend theoloog, HofsLede de Groot,
die de nieuwe ekonomisehe ontrsikkelingen nauwletEend in de
gaËen hie1d. Hij stelde voor om:
ttDe orii oetklaarde armenklasse zo op te uoeden, d,at zii
hare orijheíd níet misbruíkt tot het genot oan dietLiike
maa? g.ebruikt tot het oerkriigen tan menseheuítspatting,
t'téneinde den oorlog di,e dneígt uít
Li jk'e beschauing". Dít
te bat,sten oan de arm@n tegen d.e rijken, te oerhoed-en". 4).
DAARNA.

oorlog kön niet verhoed worden, Írant na 1870 beseften
de arbeiders dat ze zelf moesten vechten voor verbeteríng
r/an hun levensomsÈandigheden. Die oorlog werd een harde
strijd, die de grondslag vormde voor de sociale voorzie-

Dl-e
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ningen van tegenwoordig. De welgestelden, zoals fabrikanten,
en doktoren, hadden ook wel in de gaten dat slechte levensomstandigheden van de arbeiders niet in het belang llaren van
de produktie. De ontwikkelingen dLe zo r,Terden ingezet, leidden er toe dat de bedeling en volksopvoeding van vroeger
uitgroeiden naar een stelseL van sociale verzekeringen en
later ook tot verschillende vormen van maatschappelijk- en
kultureel werk.
Zo hadden in de welvaartsstaat die uiteindelijk
na de tweede
wereldoorlog ontstond, de drie grote politieke stromingen
van ons land - de liberalen, de christenen en de sociaal-demokraten - ieder hun eigen historísche lijnen met de groei
van het welzijnswerk:
- de liberaLen, die mede uit ekonomische overwegingen aanzetten gaven toE sociale hervormingenl
- de christenen, die via kerkelijke organisaties van oudsher
verbonden waren aan de aandacht voor de mens in nood;
- de socialisten, die via de arbeidersbe\,Jeging aanvankelijk
streden voor sociale voorzieningen voor de arbeiders en
tegen een bevoogdende volksopvoeding waren. Later maakten
ze zich ook sterk voor "algemene" welzijnsvoorzieningen
voor iedereen.
In grote lijnen volgden we de ontwikkeling van de hulpverlening - èn van Marcel - door de eeuwen heen, [,Jat alle veranderingen van de laatste eeuw aan nieuwe ideëen over de hulpverlening teweeg heeft gebracht, hoop ik in dit boekje voor \rat betreft het. maatschappelijk werk - verder uit te
lverken. Ook zal ik elders nog even stilstaan bij de ontwikkeling van het algemeen maatschappelijk werk.
Bij alle praktijkvoorbeelden bLijkt uiteÍaard dat de hulp
van nó er anders uitziet dan vroeger, Dat de ideëen over
hulpverlening in de loop der tijd sterk veranderden, blijkt
ondermeer uit de radikaal gewijzigde standpunten bij de kerken. Het bisdom Haarlem zegt:
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i.e niet toereikend. Wie menaen echt uíL heLpen
fioèt pyóbefëra d,é oarzakeri tdfi haï1 ttQèd ereg t:e ?ïëfie?t. §tt'Lld
paar ebcíal,e rechtuaardégheid, in. eígcn íaad en i.ntetnat.í,onaal, is uerkelijk.e hulpuerLeningtt 3 )
'tNood, Lenigen
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Het gezin Bleeker
Het gezin Bleeker, een typisch trlestfries gezin, bestaat uit
de ouders Greet en Piet, beiden rond de vijftig en vijf kinderen. Daarvan zLjn er nog twee thuis: Cees, 19 en Ria, 16
jaar.
Het echtpaar Bleeker heeft. aan die vijf altijd de handen vol
gehad, Vooral Greet heeft een druk leven achter de rug om
haar kinderen gezond en wel de maatschappiJ in te laten
gaan. De tlree oudsten zijn getrouwd en hebben ieder een gezin gevormd, niet ver uit de buurt. Klaas, de derde, vras altijd een wat vreemde eend in de bijt. Die is ln Amsterdam
gaan leren en qroont daar samen met een vrouw: r'die al een
keer gescheiden isrr , zoals Greet en Piet het uitdrukken. Ze
kunnen dat allemaal niet za er.g volgen. Het echtpaar heeft
a1le aandacht gericht op Ria. Cees moet binnenkorË ifl militaire dienst.
Rla eist inderdaad veel aandacht op. Volgens haar ouders is
ze zèeÍ dwars, Bij een eerste gesprek van mij met hen, vertelde Greet dat Ria zeLfs zó raar deed, dat ze haar ervan
verdachten geld uit moeders portemonnaie te hebben ontvreemd. Beide ouders bleke.n geen idee te hebben waarom Ria
zo gek deed. Of toch?
Piet: ilRia i.ías op school ook alti jd .wel een lastig kind geweest. Een onderwijzer had wel eens gezegd dat hij haar verwend vond". Maar daar hadden ze verder weinig acht .op geslagen. Piet voegde eraan toe, dat hij wel eens tegen Greet had
gezegd, dat Ria, a1s jongste, r^7at tè vee1. verwend werd in
het gezin. Daarop merkte Greet opr'dat zíj dat no.oit zo vart
hem had begrepen.

Piet vertelde veel over zijn verleden. Hij r^7as eerst zeLfstandig landbouwer, had een klein bedrijf: rrHard werken,
maar Coch we1 geze11ig". Tijd voor het gezin was er nauhTelijks bij. Achteraf gezÍen, hadden ze eeÍL veel te groot gezin voor die omstandigheden. Maar in die tijd was geboortebeperking nog.geen gespreksonderwerp. Hij vond dat hiJ te
weinig aandacht voor de kínderen had opgebracht- Toen kwam
de dreigende herschikking van laridbouwgrond opzetÈen (ruilverkaveling), die vooral de sterkere bedrijven deed over-
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blijven. Tegen zijn aard in besloot hij het landbouwbedrijf
van de hand te doen, Hij verkocht het land en vond een baantje bij de Bruynzeelfabrieken in Zaandam. Later bleek dat
veel kleine bedrijven eraan hadden moeten geloven. Toch deed
deze stap hem pijn, rvant de sfeer op dit werk en de ploegendienst gaven hem niet veel nieuwe energie voor het gezi-t.
Dit was niet het werk waar hij zich in thuis voelde.
Tk zag ondertussen dat Greet moeite deed om haar tranen te
bedwingen. Toen ik vroeg waarom ze verdrietig was, kon ze
eerst nog weinig zeggen in haar tranen. Later kwam er wel
uit, dat ze vond dat Piet belangrijke beslissingen altijd
alleen had genomen en daarover nauwelijks met haar sprak_
Daardoor wist ze niet dat hij óók een moeilijke tijd achter
de rug had.
Een dergelijk emofioneel moment is veel waard, Als het even
kan tracht ik dan de aandacht op het onderwerp te houden,
Piet verduidelijkte
dat hij a1s kostwinner van mening was,
dat hij die beslissingen moest nemen. Hij dacht ook altijd
dat Greet haar handen vo1 had aan het gezín,
Hierna leidden Greet en Piet het gesprek rveer naar Ria. Ik
liet dat maar gaan, omdat ze dat duidelijk nodig hadden. Ik
zei we1 dat ik graag eerst met Ria wilde kennismaken, als
Ria dat zelf ook wilde. Later konden we dan met zrn vieren
verder praten.
Overigens maakte ik ze nog een kompliment dat ze mij hadden
gebeld om te praten: rrDat geeft aan dat jullie de wil hebben
om er zelf weer ui-t te komen".
Enkele dagen later belde Ria me op. Ze wilde een afspraak
met me maken, 0p het buro vertelde ze me, dat ze een vreselijke spanning had gevoeld bij haar ouders, nadat ik er was
geweest, Ze vertelde me ook, dat het haar thuis erg benauwde en dat ze moeite had met haar studie (laatste MAVO-jaar),
Ze was ook opvallend nerveus en zeí pillen te slikkenl
Vooral moeder deed erg moeilijk de Laatste tijd. Van haar
mocht Ria niets meer. Moeder was ook erg bang dat er iets
mis zou gaan met haar dochter, Met vader probeerde ze wel
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te praten, maar die kon dat volgens Ria moeilijk,
Ze was veel openhartiger dan ik had verwacht. Ik opperde de
mogelijkheden van een gesprek met haar ouders. Daar za; ze
wel tegen op, maar uiteindelijk
stemde ze toe.
Dat gesprek verliep erg stroef, Het speet me al snel dat ik
dit gewild had, want ze bleken er nog Lang niet aan toe te
zijn. Ik voelde dat Greet en Piet hun ongenoegen over hun
eigen leven afschoven op Ria. Greet en piet verdedigden elkaar als het ging om hun verwijten aan Ria. Ze zou lastig
en dwars zijn, terïrLjl ze niet goed konden uitleggen wat ze
daarmee precies bedoelden.
Ria beefde a1s een rietje.
Ik wisL op dat moment ook nieÈ
hoe ik haar moest steunen. Ze riep: I'Jullie moeten mij a1tijd hebben, maar kan ik er wat aan doen dat jullie je eigen
rotzooi niet eens aankunnen? En dat jullie
bang zijn dat
jullie dochtertje nog we1 goed terecht komt in het leven?
Kan mij het eigenlijk nog allemaal wat schelen'r. Ria verliet
kwaad de kamer, de deur achter zich dicht slaand.
Het was een tijdje doodstil. Ik voelde me machteloos. Kon
ik dit wel aan? Had ik ze niet moeten proberen te verwijzen
naar een gespecialiseerd gezinsburo?
Even later kwam Ria terug, nam plaats en zei vastberaden:
I'Ik wil hier weg". Die opmerking gaf mij weer kracht. Ik
vroeg Ria naar haar redenen. Ze zeL dat ze zich zwaar onder
druk gezet voelde en dat ze ook al een tijd met het idee
rond liep van huis weg te lopen. Ik vroeg piet hoe hij daarop reageerde. trAls dót het beste is, zegt u het maarrt. rtNee,
antwoordde ik, rrik wil het graag van ó weten". piet en Greet
gaven daarna beiden toe dat ze zLch er voor zouden schamen
als Ria lreg moest.. Maar dat het voor de rust in huis misschien wel goed zou zíjn. Want nu groeiden ze toch alleen
maar uit elkaar. Wat die schaamte betreft wees ik op het
feit, dat aLs Ria al lang plannen had, ik me dàn die schaam_
te
had kunnen voorstellen. Maar een vertrek waarvan alle
betrokkenen het nut ínzien, is toch alleen maaÍ te waarderen,
Ik stelde voor erover na te denken en mij de volgende dag
op te be1len. In de tussentijd zou ik een stel 'rpleegoudersl
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zoeken, zodats Ria voorlopig eens een maand tot rust kon komen. Dét had ze we1 nodig.
Via de t'Jongeren Hulp Po'st", een vri.jwilligers hulporganisatie voor jongeren in Hoorn, kreeg ik heË adres van eefl
pleeggezin. De volgende dag kreeg ik van zowel Greet en Piet
als van Ria een posltief anLl^7oord op míjn voorstel.
Ria, die e'r zeLf veel zin in had, kreeg een leuk stel pleegouders, die veel met haar praatten. Ze kwam er echt op adem.
Greet en Piet kregen door deze nieuwe situatie ook wat meer
rust. In enkele gesprekken konden we daardoor op andere achtergronden ingaan. Ik stipte daarbij ervaringen met andere
I^Iestfriezen in soortgelijke omstandigheden aan' Dat deed hen
goed. Ze dachten dat anderen het beter hadden dan zLjzelf:
ttGekil, zei Piet, ttdaar deed ik ook aan mee. Als ze aan me
vroegen hoe het' ging, lieL ik me nooit kennen. Nee, een
ldestfries is best eerlijk, maar tot op zekere hoogte. We
houden elkaar hier eigenlijk te veel voor de gek".
Na een maand kwam Ria terug' Ik had met haar ouders besproken over hoe ze Ria nu zouden kunnen benaderen. Ook met Ria
en haaÍ pleegouders had ik nog een gesprek gevoerd. Ria had
nieuwe levenslust gekregen. Na haar thuiskomst voerde ik nog
twee gesprekken lnet het drieLal, daarna brak de zomerperiode
aafi.

Er was meer openheid tusset Ria en haar ouders ontstaan'
zonder dat het leidde tot overeenstemming. Toch lagen er uiteraard nog veel onbespÍoken punten, víaaraan in de echtelijke relatie oÍ in het gezin gewerkt moest worden. Had dat
zin? Trouwens, Piet moest niets hebben van a1 die "moeilijkgedoe-therapieën", dus verwijzen zou a1 niet kunnen' Door
de grotere openheid erl het onderling vèrtrouwen had i-k toch
het idee, dat ze er sàrnen \teeË zin in hadden.
Enkele maanden later belde Greets. Ze zei dat het wel aardig
liep thuis. RÍa was geslaagd en had in de zomermaanden flink
verdiend met bo1lenpel1en. Ze was met .een stel vriendinnen
op vakantie gei^7eest. Greet had dat wel moeílijk gevonden'
maar het was goed gegaan. Ria sÈond nu op het ptmt bij een
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kantoor te gaan werken en daar h'ad ze veel zin in.
Greet vertrouwde me toe dat het nog we1 moeilijk zat tussen
Piet en haar, maar dax ze wel samen praatten. En dat was al
heel wat . Ze zagen er geen heil in om opnieuw een huLpverlener in te schakelen. Ze bedankte me voor de gesprekken.
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Algemeen Mootschoppelijk Werk
lazen a1 over het ontstàan van het welzijnswerk in heÈ
In di.t hoofdstuk wil ik achtergrondinformatie geven over het algemeen maatschappelijk werk en duidelijk makan wie miJn werkgever is.
Hoewel rond de eeuwwisseling de eetste "school voor maatschappelijk werk" werd opgericht, kwam pas na de tweede wereldootlog het beroep maatschappelijk werk Èot onÈwikkellng.
Diverse ideëen over het welzijnswerk waaiden - zoals zo veel
na de oorlog - over uit Amerika, Men glng zich specialiseren
in diverse vormen van vpelzijnswerk : opbouwwerk, jeugdwerk,
kultureel werk, buurË- err maaËschappelijk werk.
De verzamelnaam I'wetrzijnswerkI besEond toeo overigens nog
niet. Deze term werd ingevoerd in de jaren zestig.
Maatschappelijk werk werd eerst nog vergeleken met het oude
sociaal werk, zoals dat voor de oorlog nog steeds gekoppeld
werd aan aÍmenzorg of het begrip 'ra-socialenrt. EÍ ontstonden evenwel nieuwe meningen over hulpverlening. Wle problemen had, werd volwaardiger behandeld. Daardoor wÍjzigde zich
tevens het beeld van het maatschappelijk werk. Maar het
bleef we1 !n eerst.e instantie de hulpverlening aan indlviduel-e mensen. Later werden daar andere vormen van hulpverlening aan toegevoegd, zoals hulp aan (echt-)Baren, gezinnen
en groepen, Ook hierin kwamen weer speciallsaties: bedrijfsmaatschappelijk vrerk, schoolmaatschappelijk werk en maatschappelijk werk via burors voor levens- en gezinsvragea of
medisch opvoedkundi-ge buro's. Daarnaast kwarnen er instellingen r"iaar maatschappelijk werkers gingen samenwerken met
psychologen en psychiaters.
We

algèmeen,

die specialisaties?
Het antwoord valt ook hier weer t.e koppelen aan veranderingen van de samenleving zelf, De maatschappij werd knap
ingewikkeld, De welvaart bracht nieuwe problemen meË zich
meel zoals jeqgd- en jongerenvraagstukken, drank- en drugs,
eenzaamheid in de afgelegen ni-euwbouwwijken. Ook de problemen van ouderen krramen in een nieuw daglicht te sÈaan.
Het groeiend aantal mensen dat in de ziektewet of de W.A.0.
lJaarom a1
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terecht kwam, \,íees er op dat velen de welvaartsspanningen
niet aankonden. Nieuwe termen als "stress" en trrelatieproblemen" deden hun intrede. 0p grond van wetenschappelijk advies kreeg een specifieke probleemgÍoep een speciale hulpverlening. Et zo ontstonden uiteindelijk
a1ler1ei specialisaties.
Tegenover a1 die specialisaties
staat het ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK, a1s zogenaamde'reerste-lijnsvoorziening",
het dichtst bij de bevolking. ALGEMEEN wil zeggen dat mensen
er met alle vragen en problernen terecht kunnen. Voor informatie en advies over sociale voorzieningen of huisvesting
en voor vragen over relatie, verlies van een partner, eenzaamheid, etc. Zo i-s er overal in het land, in vrijwel elke
plaats "algemeen rnaatschappelijk werk" beschikbaar.
De insteLlingen bij wie maatschappeLijk werkers in dienst
zi-jn, zíjn soms nog van kerkelijke signatuur, maar vaker
niet-levensbeschouwelijk van opzet. De hulp die geboden
wordt is gratis.
Onze instellingen worden gesubsidieerd door de gemeentelijke
overheid en het Ministerie van W.V.C. Via ambtenaren van dit
Ministerie zi-jn er duidelijke geluiden gehoord, die er op
wijzen dat het Rijk de komende jaren de subsidies aan het
algemeen maatschappeli-jk werk ernstig za! gaan verminderen.
l^Jat voor konsekwenties dit voor het werk zal hebben is nog
onbekend. Het is uiteraard de vraag in hoeverre de gemeenten
bereid zijn het maatschappelijk werk volledig in stand te
houden.

Een inkrimping van het algemeen maatschappelijk werk zal zeker te betreuren zijn, omdat blijkt dat er ruim gebruik van
wordt gemaakt. Het is er ook voor iedereen.
Gespecialiseerde instellingen voor hulpverlening ook, maar
uit onderzoek b1i-!kt dat die instanties door een minder brede laag van de bevolking worden geraadpleegd.
De kliënten van de maatschappelijke dienstverlening, waaron-
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der het maatschappelijk werk, zijn voor meer dan de helft
afkomstig uit de lagere inkomstengroePen' 5).
Met name bij de gespecialiseerde instellingen waar, naast
maatschappelijk werkers, ook gewerkt wordt door psychologen
en psychiaters, komen voornamelijk mensen die meer verdienen
en meer opLeiding hebben genoten. 6).
Sinds zeven jaar ben ik in dienst van de "Stichting voor alWest-Friesland"gemeen rnaatschappelijk werk in oostelijk
Het hoofdburo van deze Stichting, die in 13 gemeenten werkt,
ontstond in 1973 uit
is gevestigd in Hoorn. De instelling
voor
een samenvoeging van diverse kerkelijke instellingen
samengebleef
het
bestuur
fusie
Na
de
werk.
maatschappelijk
steld uit peÍsonen van die kerkelijke groeperingen, aangeorganisatie
vuld met afgevaardigden van de niet-kerkelijke
ttHumanitastt.

In de loop der jaren is men binnen deze Stichting tol de
konklusie gekonen dat het bestuur eigenlijk een bredere vertegenwoordiging vanuit de bevolking behoort te hebben. Men
heeft daarom gezocht naar bestuursleden vanuit andere groedie zich op één
peringen óf mensen op persoonlijke titel,
of andere manier - als kliënt wellicht - betrokken voelen
bij ons werk. Daarnaast werd ook de gemeenten om afgevaardigden in het bestuur gevraagd. Ook zij moeten invloed hebben op het beleid van de Stichting.
Met "beleid" heb ik het over de keuzes die je als instelling
kunt maken:
- spreekuren houden in dorpen of wijken óf alleen in een
centraal buro;
of nÍeL;
- voorlichtingsaktiviteiten
- a1leen individuele gesprekken óf ook gespreksgroepen.
Dergelijke keuzes moet je wel als onafhankelijke Stichting
kunnen maken, gebaseerd oP ervaringen uit de dagelijkse
prakti jk.
Sommige gemeenten denken er over het maatschappelijk werk
in de toekomst nieE meer te subsidiëren en zélf maatschappelijk werkers in dienst te nemen. Dat doen ze uit financiële
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verkrijgen daarmee ook direkte kontrole op het werk. En dan is het gedaan met een onafhankeltjk beleid.
Het is toch zeer gezond als de overheid een zelfstandige (en
nóóst zich kan dulden' Sterkritische) welzijnsinstelling
ker: die overheid moet meehelpen haar burgers de mogelijkheid te geven om naar een dergelijke vertrouwensinstelling
toe te kunnen stapPen' Wij kunnen - in tegenstelling tot de
gemeente - ons beleid direkt afstemmen op de belangen van
de mensen die een beroep op ons doen. En dat zijn vaak andere belangen dan die van de gemeenten'
Zou het als maatschappelijk werker in gemeentedienst mogelijk zijn een groep kliënten te begeleiden, daL de dupe is
van het gemeentelijk huisvestingsbeleid en daartegen aktie
wil voeren? Vanuit een onafhankelijke opstelling kunnen we
daarnaast kliënten gemakkelijker steunen als het gaat om
problemen met de gemeente over hun uitkering.
voor maatschappelijk werk is wat
De sfeer bij een instelling
prcblemen worden niet genoteerd in ambtevertrouwelijkerl
lijke dossiers. Wat de kliënt de maatschappelijk werker vertelt, komt de gemeente niet'te weten.
is geboekt sinds het
GroLe vooruitgang bij onze instelling
één
voor de koördinatie
stafkrachten,
van
tldee
aantrekken
de
teams onderling. De
tussen
tussen bestuur en werkers en
andere is de werkbegeleidster met wie de zestien werkers regelmatig praten over moeilijke situaties in hun werk. ZLi
houdt in het algemeen de kwaliteit van de hulpverlening in
de gaten. De maatschappelijk werkers zijn verdeeld over vier
aparte gebieden (rayons), met ieder een eigen buro. Ook het:
bestuur werkt gedecentraliseerd. Er bestaat per rayon een
bestuurskommissie. Daar wordt zelfstandig het beleid van e1k
rayon vastgesteld.
Het rayon Opmeer, waarin ik nu werk, bestrijkt vijf plattelandsgemeenten, met tientallen uitgestrekte dorpen en buurtschappen. Momenteel hebben \,íij voor ongeveeÍ 45.000 inwoners
vier maatschappelijk werkers, waarvan één voor de helft van
de week, Dat is eigenlijk te r.{einig om alle taken van het
overr^Tegingen. Maar zij
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werk goed Èe kunnen uitvoeren. Naarmate in een bepaald gebied weinig andere voorzieningen, zoals een maatsehappeliJk
advies- en informaÈieburo of een sociaal raadsman, ziJrrt
r4Tordt de taak van het maatschappelijk werk intensiever.
Maatschappelijk werkers op het platÈeland ftoeLën allrounders
zL

jn.

In ons team hebben we onderling een verdeling gemaakt. Iedeheeft zijn eigen gemeente. Dat wi1 zeggen dat daar
de kontakten met de overheid, overleg met andere hulpverleners en de spreekuren door één en dezelfde werker worden
uitgevoerd. Vanzelfsprekend vullen we elkaar ook aan.
Ik werk zelf hoofdzakelijk in de gemeente Noorder*Koggenland, een mooi Westfries plattelandsgebied, een fijne bevolking met zo op het eerste gezieht geen problenen onder de
r.e werker

mensen, .

.
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Onze Stichl;ing ooo? maatschappeLíjk uerk aordt eaenals
and.ere oerenígingen en instanties "gepLaagd" door de bezuinígingen »an de (pLaaí:seLiike) ouerheid.
De burgemeester oan d-e gemeente aaat' ik uet'kzaam ben, denkt
er het zijne uan:
(Utt de Volkskran"t uan 19-9-1981; tubriek íngezonden brieuen),

Bezuinigingen
Op 13 §cptcnber vond tc Soesterberg de zogenaamde militaire vliegdemonstratie plaats. Ik weei niet
hoeveel dat dagje heeft gekost aan
personeelskosten, cnerSieverbruik
{brandstof euovoort) het te pletter
vallen van een vlie8tuig, bcnzineverbruik van auto's die de bezoekrs
hcrwaarts voerden, dening van inkomsten door de Spoomegcn

(kaaÍtje halvc prijs, teloof ik). Ik

denk dat een schaning van één milsrí dc laSc kant is.
De gemeenten worden verplicht
op allerlei uitgavcn die in het belang
van het welzijn van haar burgcrs

joen gulden

zijn, te bezuinigen. Zij worden door plotseling door dc regering

ingevoerde bezuinigingen - gele
dwongen onbehoorlijk bestuur
gaan voeren door reeds toegezcgde
subsidies te verminderen of geheel
te schrappen; ie veimindergn op
onderwijs, cultuur, sport, recreatie,

verkeersveiligheidsmaatregelen cn
ga zo maar door.
Er wordt aan allerlei instanties,
zoals scholen, zwembaden, dorps-

huizen enzovoort berichl wat zij
temille van de bezuiniginten (zo
wel in geld als in encrgieverbruik)

allemaal kunnen doen: kraantjc wat
minder open, kraantje wat eerder
dicht, minder personeel, verhogen
abonnamentsgelden.

De reeks van door het riik afgedwongen beuinigingsmaatregelcn,

die de gemeenten noodzaken tot

onbehoorlijk bestuur ten opzichte
van hun burgers en verenigingsleven is hiermee natuurlijk lilng niet
uitgeput. Het

zijn slechts

beelden.

voor-

welk gézicht moet ie nou als

ge-

meentebestuurder treklÉn 8ls je de
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Loes von Wqol
Op een spreekuur in een van de dorpen, kwam op een ochtend
bi-j me: Loes van Waal, 42 jaar. Zij was gekomen op advies
van haar huisarts. Ze had hoge bloeddruk, last van hoofdpijn
en was erg nerveus, De dokter kon geen lichamelijke oorzaken
vinden. Op mijn vraag naar het waarom van haar bezoek zei
Loes dat ze nooit zo had gedacht aan het maatschappeLijk
werk. Het stond wel altijd in het dorpskrantje vermeld, maar
dat was voor "probleemmensen", dacht ze' Toen haar arts haar
naar mij verwees L.ad ze nog we1 even moeten nadenken.
Loes was ook nu erg zenuwachtig. Ik nam me voor het eerste
gesprek rustig op te bouwen en een vertrouwenssfeer te
scheppen. Dit deed ik door eenvoudige vragen te stellen over
haar leven. Het leek me beter nog niet in te gaan op deIk wilde vooral aandachtig naar haar luisteren' Dat
tails.
ging vanzeLf, want gaandeweg kon ze een goed beeld verstrekken en dat deed ze op een prettige wLjze. Dat zei ik haar
ook.

Vier jaar geleden utas ze gescheiden. Dat was allemaal op een
nare manier gebeurd. Ze zat er eigenlijk nog mee. Het kwam
er op neeÍ dat het in haar ogen vrij goede huwelijk jaren
wijvoor de scheiding een "indringster" kende. 0p pijnlijke
ze was Loes eÍ achter gekomen, dat haar man al lang een
vriendin had. Een door haar man voorgestelde overgangsperiode waarin Loes de aanwezigheid van een vriendin zou aksepteren, wees zij af.
In de afgelopen vier jaar werd het leven steeds moeilijker
voor haar. Tijdens de scheidingsperikelen overleed haar moeder, die zLj verzorgd had en die in het zeLfde dorp had gewoond. Daarna zag lnet leven er voor Loes leeg en nutteloos
uit. Het echtpaar had geen kinderen, dus bleef ze nu volkomen alleen over.
Vlak na de scheiding had ze vrijwel alle sociale kontakten
afgehouden. Gelukkig had ze r,og een vriendin, met wLe ze
goed kon opschieten. Maar deze trouwde en verhuisde, zodat
het kontakt met haar verminderde.
Loes is gehandikapt- Haar inkomen uít de Algemene Arbeidsongeschiktheids [,Jet is te gering om veel te kunnen reizen.

ZE I{AD HOGE BLOEDDRT]K,
LAST VAN HOOFDPUN,
WAS ERG NERVEUS
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Toch heeft ze langzamerhand aansluiting gevonden bij het
verenigingsleven. I'Maar het zijn allemaal te oppervlakkige
kontaktenr' , zei Loes. "Het is ook net of de mensen om je
heen lopen, ze weten nÍet wat ze met je aan moeten",
Ik stelde Loes, die niet over een auto beschi-kt, voor een
afspraak te maken voor een bezoek bij haar t.huis. Ze vond
dat uitstekend en zei daL ze zích. nu al r^7at opgelucht voelde.

Dit r,rordt nu typisch zo'n begeleidend kontakt, bedacht ik
later in mijn auto, \^/aarbij toch eigenlijk helemaal geen beroepshulpverlener nodig moest zíjrr. Merkwaardig toch, dat
mensen elkaar zo laten veÍeenzamen in een dorp. En dat zo
weinigen weten dat veel mensen zíchr eenzaam voelen. Het moet
helemaal van de mensen zelf uitgaan om weer aansluiting met
het sociale leven te krijgen. Het dorp kijkt nog vreemd aan
tegen een gescheiden vrouw die ook nog invalide is.
Bij haar thuis, een gezeLlíg ingerichte eengezinswoning,
vroeg ik haar hoe ze het vond om met een mannelijke maatschappelijk werker te praten. In het vorige gesprek had ze
zich laten ontvallen, dat ze na haar scheiding nooit meer
iets van mannen moest hebben,
Loes antwoordde 1ach. end dat ze zich dat ook had gerealiseerd, Uiteindelijk bLeek ze varr oordeel dat ik als (mannelijk) gesprekspartner haar vertrouwen had.
Dit \,ras de prettige start van een gesprek waari-n Loes meer
vertelde over haar leven dan in het eerste gesprek. Ze was
erg aktief ge\reest in het verenigingsleven. Haar man was
echter altijd
sterk tegen deze manier van ontplooiing geweest. "Een vrouw hoort thuis te zijn", had hi-j altijd BeIn nog drie gesprekken hierna heeft Loes veel kunnen uitpraten. Ik heb vooral getracht de dingen waarin ze goed is en
waarover ze kao praten wat meer in de schijnwerper te plaatsen. Daardoor kreeg ze meer zelfvertrouwen; dat had ze eLgenLijk attijd gemist.
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al deze gesprekken spraken iíé af dat Loe§, met een aantal
plannetjes díe ze had, verder ging werken en dat ze zonodig
Í^reer eens kontakt met me. zou opnemen.

Na

Later ontmoette ik haar nog eens. Het ging goed. Ze was druk
geworden met allerlei milieu-aktiviteiten eÍl had nieuwe
vrienden gemaakt.
Ik vróeg me af wat eï gebeurd zoa zíir. a1s de huisart§ hàar
naar een psychiater had vetwezen. Was ze dan ook - zoals velen - in het dure medische cirkeltje terecht gekomen: I'Komt
u ovef, twee maanden maar eens Lerug. mevrouw, maar slik die
pillen wel goed, warit anders komt u noöit van die depressles
af ...tt

4B

Fomilie von der Moot
Klaas van der luÍaat, 44 jaar, werkt in de wegenbouwl Gré,
zijn vrouw, drie jaar jonger, is huisvrouw. Er zijn drie
kinderen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar.
Gré werd twee jaar geleden door haar huisarts verlJezen naar
een psychiaLer. Ze was in die periode vaak over haar toeren,
klaagde over pijntjes en hoge bloeddruk. Dat waren symptomen
die werden veroorzaakt door allerlei
angsten. De belangrijkste daarvan: straatvrees,
Gré en Klaas zijn zes keer bij mij ger^reest, omdat de bezoeken aan de psychiater geen verbeteringen tot gevolg hadden
gehad. In het begin wist ik niet zo goed wat ik er mee aan
moest. Gré wilde absoluut niet dat ik kontakt zou opnemen
met haar psychiater. Na verloop van tijd werd me duidelijk
r,aarom Gré dat niet wilde, 1n de eerste gesprekken met de
psychiater lnad ze veel over haar jeugd moeten vertellen. Het
beeld van haar jeugd was haar zelf duidelijk: ze was liefde
en aandacht tekort gekomen en door de harde gezinssituatie
vJas ze aL heel jong erg zelfstandig geworden en vroeg gaan
werken,

Dat is haar de laatste jaren opgebroken, Klaas moest vaak
overwerken en de opgroeiende kinderen eisten veel aandacht.
Ze kreeg vragen over haar ro1 als huisvrouw en werd angstig
voor de toekomst: zou ze haar taak wel aan kunnen? En Èou
ze lnaar kinderen een betere opvoeding kunnen geven dan ze
zelf had gekregen?
Tijd om op een goede manier over die vragen met Klaas te
spreken kreeg ze niet, wanE haar.angst kwam tot uiting in
het niet de straat op durven gaan. En dat trok aandacht van
buren en famÍ1ie die zich over haar ontfermden. Iedereen
wilde graag helpen om haar tóch op straat te krijgen.
Toen is het volgens haar misgegaan. De druk van de mensen
daX ze het moest proberen maakte haar steeds angstiger en
nerveuzer, De bezoeken aan de psychiater brachten daar geen
verandering in. Pilletjes
en een gedragstherapeute kwamen
er aan te pas om haar te helpen. Hoe meer aandacht werd geschonken aan wat ze niet durfde, des te groter werd haar
angst. De psychiater gaf zwaardere pi11en, terwijl de ge-
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sprekken steeds korter werden. Gré vond de psychiater ook
erg afstandelijk: "Hij deed eigenlijk net of hij precies
eíist r^7at er met mij moest gebeuren. Maar daarover Praten" ' '
ho maar. Daar kreeg ik het koud van"'
Na een tijd raakten Gré en Klaas door hun weerzin tegen deze behandeling méér met elkaar aan de praat en besloten ze
samen naar een maatschappelijk werker te gaan.
Ik heb geprobeerd Gré te aksepteren zoaLs ze $las en heb geen
enkele druk op haar uitgeoefend om wel de straat oP te gaan'
Het was voor hen moeilijk om te Praten over haar levensvrag€n, maar eÍ zat beweging in. Gré raakte de druk wat kwijt
en beslool geen pillen meer in te nemen. Na een poosje beviel haar dat goed. Maar de laaLste keer bij de psychiaEer
kreeg ze toch weer het gevoel nog lang nieÈ "beter" te zijn,
\rant over een paar maanden moest ze weer terugkomen. Zolang
ze nog niet atléén naar hem toe durfde te gaan, liet hij
haar niet 1os, was haar indruk.
Gré wilde eigenlijk niet meer naar hem toe. Daarin heb ik
haar gesteund. Ze moet immers zélÍ bepalen of ze behoefte

heeft aan een gesPrek.
Sinds ze zich niet meer zoveel aantrok van de druk van buiten, durfde ze aL veel meer- Dax ze nog niet alleen gaat
winkelen, is voor haar en Klaas niet zotn probleem.
Ik heb Gré aangemoedigd het kontakt met de Psychiater te
verbreken. Ze vond dat moeilijk: "Kan ik daar geen last mee
krijgen; hij vindt het toch nog noodzakelijk?"' Toch heeft
ze het gedaan, schriftelijk. Daarna voelde ze zLch vríj. Ze
was geen rrpatiëntrt meerl

Gré en Klaas wilden weer op eigen benen verder. Ook ik liet
hen los. De beklemming was weg. Er was nu ruimte om de problemen ze\f op te lossen'
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Doe mqor gewoon
We zagen

dat Gré in het vorige hoofdstuk nogal wat

moeiÈe

had met de behandeling van haar psychiater. Ik hoor vaak opmerkingen van mensen die aansluiten bij de ervaring van Gré:

I'Die hulpverlener was zo afstandelijk'r. tle! is voor veeL
mensen toch al een hele stap om naar een hulpverlener toë
te gean. A1s dat dan ook nog iemand is die veel vaktaal gebruikt, niets over zíc}:^zeLf zegt en de indruk geeft de oplossing van.het probleem wel te kunnen analyseren, dan voel
je je kleiner worden dan je al was.

te kunnen oordelen over de verschillen ln resultaten
is mijn manier van werken anders. Ik probeer in ieder geval
mezelf te blijven. Dan lrrkt het me ook om kreatl-ef mèt fiensen te kunnen praten. Een leraar zei ooit: rrMaatschappelijk
werk is meer eeÍr kunst; léren kun Je het nauwelijks!r', Daarmee ben ik het eens. Ik bereid me nauweliJks voor op de gesprekken en na afloop heb ik meer dan eens het gevoel iets
kreatiefs Ee hebben gedaan.
"Jezelf blijven" betekent ook dat je met eigen mehingen en
ervaringen voor de dag kunt komen. Ik ben het nÍet eens mét
die theorieën, die zeggen dat een hulpverlener zo objektief
mogelijk moet blijven en niets over zLcl:.zelf behoort te zeggen. A1s een maatschappelijk werker laat weten bepaalde problemen ook te ervaren, wint hij eerder het vertrouwen. De
afstand tot de k1iënt wordt daardoor verkleind. En dat is
een goede zaak. Daarom kost het me soms ook moeite orn vaklitëratuuï te lezen. AlEhans díe lekluur qTaarin allerlei ?rmethodieken" besproken worden, manieren van hulpverlening of
gesprekstechnieken. Deze literaiuur houdt inderdaaQ het gevaar in dat de afstand tot de'mensen om wie het gaaË wordt
vergroot. Doordat de rrtechniekrr een belangriJkere ro1 gaat
Zonder

spelen, dan menselijke warmte.
rrDoe maar gèwoon; dan

doe je gek genoeg,..r', zei een k1iënt
jaren geleden eens tegen me toen ik een paar moeilijke hröorden gebruikte. rrDoe maar ger{loonr!; dat slaat zéker op het gebruik van vaktaal en afstandelijke hulpverlening. Het zou
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daarom de lijfspreuk
van iedere hulpverlener moeten zijnl
Voor mijn beroepshouding is een kontakt van enkele jaren geleden met een bestuurslid van de "Cliëntenbond" van belang
ge!íeest. Voor een skriptie 7) die ik toen samen met twee
kollega's maakte, verdiepten $/e ons in de positie en gevoeIens van de kliënt ten opzichte van hulpverleners die met
elkaar samenwerken (huisarts en maatschappelijk werker bijvoorbeeld). I,Je waren zeer geinteresseerd in de mening van
de Cliëntenbond, omdat die ons kon leren hoe ervaringen van
kliënten er uit zien.
(De Cliëntenbond is een organisatie van ex-kliënten van
hulpverlenende instellingen en ex-patiënten in de psychiatrie. Doel is onder andere, stimuleren van onderling kontakL, belangenbehartiging en het kritisch opstelLen tegenover hulpverleningssituaties ) .
Uit die skriptie wil ik het navolgende citeren uit een inteÍview dat we hadden met bestuurslid, mevrou\rr A. van Baasbank: I'Men betreurt bij de Cliëntenbondr', aldus mevrouw Van
Baasbank, "de noodzaak van beroepsmatige hulpverlenende instellingen, maar erkent deze tevens, daar $7aar vroeger burenhulp en vriendendienst konden volstaan. Waarbij men elkaar toen van mens tot mens kon helpen".
De hulpverleners !íorden nu via opleidingen "deskundigen" en
volgens mevÍouw Van Baasbank ontstaat dan een verwijdering
tussen hulpvrager en hulpverlener; een afstand, een ongelijkwaardige situatie. "Die schept de verwachting", zo meent
spreekster, "dat de hulpverlener ook i-nderdaad alle hulp kàn
bieden en dat men zéLÍ niet of nauwelijks de verantwoording
voor het eigen leven behoeft te dragen. Men kweekt ook hier
de illusie van een risikoloos bestaan (verzekerd van de wieg
juist risikots een uitdaging én een
tot het graf) terwijl
voorwaarde voor het leven zijnl".

In de Cliëntenbond zegt nlen dat de hele hulpverlening zich
heeft ontwikkeld tot een I'zorg-industrie".
En zoals alti-jd
maken de industriëlen de dienst uit. Zij rnaken uit hoe hulp
verLeend moet worden. De k1iënt ervaart deze zo'rg-industrie
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als een groLe macht, waarbij men als kliënt weinig te vertellen heeft, terwijl men als k1iënt toch "klantrr isl het
begrip: "de klant is koning" is in de zorg-industrie ver te
zoeken, aldus deze bond.
Mevrouw van Baasbank: "De
Wàt zoekt de k1iënt nu feitelijk?
k1iënt heeft in een probleemsituatie altijd naar een MENS
blijven doen. Daarom aksepgezocht en zaL dit ook altijd
alleen als die opleiding
opleiding
een
teert de Cliëntenbond
mens-zijn
in relatie tot
de kursisten bewust maakt van eigen
andere mensen. Het mag Seen PuuÍ theoretische- en hulpverleningstechnische opleiding zijn, die slechts afstandsvergrotend werkt.
Men vindt in de C1iëntenbond dossiervorming en samenwerking
waarbij de kliënt gepasseerd wordt, een machtsmiddel: "l'Jij
wij weten hoe het moet, we doen het
weten beter dan jij,
zeLfs voor je bestwil". Dit is een houding die men in de
zorg-industrLe zo vaak tegen komt, is hun ervaring"
Over I'methodieken" zeL mevrouw Van Baasbank, dat die er
op te zoeken. Ze
meestal op gericht zijn om het pijnlijke
zouden er echter moeten zijn, om aan te sluiten op de mens,
om vertÍouwen te winnen' In een vertrouwensrelatie komt het
vanzelf wel naar voren, maar dan spontaan. A1"pijnlijke"
leen de mens-mens relatie kan dat vertÍouwen bieden waardoor
hulp gerealiseerd kan wordenl".
Tot zover het interviel,T met mevrouw Van Baasbank.
Er zijn weinig onderzoeken gedaan naar ervaringen van exSlechts één recent
kliënten bij hulpverlenende instellingen.
onderzoek is mij bekend en hierin vond ik een bevestiging
van de uitspraken van mevrouw Van Baasbank. I{et betrof een
enquete onder kliënten van een buro voor "Levens- en Gezinsmoeilijkheden" in Amsterdam. Dit waren ex-kliënten die
naar het oordeel van het buro - het kontakt vroegtijdig hadden afgebrokenl "kontaktbrekers" werden ze genoemdIn een artikel in het blad Marge 8) wordt over dit onderzoek
opgemerkt:
ttl

,-,i

jueL eLke er-kLiënt

sprak ondubbeLzinnig de hoop uit

<a

dat de huLpoerLeneÍ' Dalt mee? geuoeL en Derantdoordíng ín de
reLatíe zou Leggen- Zit de hulp'texLening zo Dast, pYaten
huLpoerLener en hulpurager Langs elkaar, ín pLaats Dan met
eLkaat,, Lijden d-e huLpuerLeners dan beroepsblindheid?".
Een ex-k1iënt verwoordde dat in het onderzoek aldus:
'tEígenl-ijk is een gesprekskontakt aLs ik had inkonsekuent.
Aan de ene kant zít ík net menseLíjke geuoeLens, emoties,
etc, Een goed gesprek uot'd.t naar mijn idee geooetd net geLijkuaardige partners. Je zou dus ue:ruaehten dat aan de and.ere kant iemand zat die ook geuoeLens en emotíes had. Dat
is/uas ook zo natuurLiik, aLLeen bLeek dat nooit, omdat dat
d.e bedoeLing niet uas. Ik denk dat ik dat onbeuust niet eerLijk uond, mezeLf aanpaste en ook nuchter zakeliik e.d., dus
me op geLíjk nioo opsteLde, waardoor tolgens mij de gesprekken de uerkeev'de kaní; op gingen".
buro zijn volgens het onderzoek inderdaad van mening dat een behoorlijke mate van afstandelijkheid van de kanE van de hulpverlener een voorwaarde is
voor het slagen van de "therapie"- Deze ideëen hoor ik meer,
met name bij hulpverleners bij dergelijke buro's, waar "therapieën'r worden aangeboden. (Gezinstherapie, psycho-therapie, echtparentherapie, etc. ) ' In zLjn algemeenheid zou je
kunnen zegger, dat deze therapeuten meer werken Langs vast
omlijnde behandelingsplannen, onderbour^rd door bepaalde
lheorieën.
wordt door kliënten dan ervaren
Genoemde afstandelijkheid
gesprek
direkt duidelijk wordE gemaakt hóe r
als in een eerste
(vaak
een andere therapeut dan \"7aarhoelang en door wie
mee in een eerste gesprek kennis is gemaakt) er hulp verleend wordt. Maar vooral ook r,rordt al snel duidelijk gemaakt
dat de kliënthet probleem zèlf moet oplossen'
Een ex-k1iënt uit het onderzoek zei hierover het volgende:
t'Ik uond het zínLoos, ue hebben met z'n tueëen meez'bereikt
dan met het but'o. Ik kaam tot de kankLusie dat ik uíteinde'
Lijk mijn ptoblemen zeLf moest opLossen, door de bLanko-apsteLLíng uan de huLpuerLening, Daarom ben ik geaoon een keer
De hulpverleners vari dit
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ueggebLeDen; ze moeten md.ay een sigarenuinkeL beginnen, uoor
hun uak deugen ze niettt.

De schrijfster
van het artikel over dit onderzoek vult aan:
ttDe meest genoemde kLacht t:as dan ook de onteured.enheid_
betreffende de eis zeLf probLemen te moeten opLossen. HoeueL
het beLangrijk is kLiënten op de eigen ueyantaoord.elíjkheid
te uijzen en de zelfuerkzaamheid te aktiueren, zou men hen
toch het geroel moeten kunnen geuen uan s(lmen op ueg te zijrt
Men aou kunnen pz,oberen in de eerste gesprekken de motíuatie
uan de kLiënten te oerhogen door aarmte en genegentte,i,d te
geDen, aLsmede het opLossen oan probLemen te konkrel;íseren,,.
Ik denk dat het in ons werk goed is om een evenvíicht te vinden tussen de grote hoeveelheid theoretische vakliteratuur
èn visies van kliënten, zoals bijvoorbeeld van de Cliëntenbond en via dergelijke onderzoeken. Het luisteren naar ervaringen van kliënten heeft mij veel meer geleerd dan het 1ezen van praehtige theorieën.
Het algemeen maatschappelijk werk kan het zich niet permi-tteren blind te zijn voor de ervaringen van kliënten. Als
het zich immers vooral richt op de beroepsontwikkelingen van
de therapeutische hulpverlening, kan het de aansluiting met
de kliënten uit de dorpen of wijken, r,rTaarvoor men werkt,
wel vergeten. Dat zijn veelal mensen, zo zageÍ\ we eerder,
met weinig opleiding of een laag inkomen.
Bij het algemeen maatschappelijk werk mag niet het zelfde
gaan gebeuren a1s, volgens genoemd onderzoek onder kontaktbrekers, bij het buro voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden:
ttVan het totaaL aantal kLiënten tan dít buro, oDey ttnee
jaar, bleef er maar Liefst 5A% na een adntal keren kontctkt
met het buxo te hebben gehad, uegtt.
A1s de hulpverlening wat "gewoner,' - en dus ook wat "menselijker'r denk ik - wordt opgezet, zullen kontakten óók kort.
kunnen duren..Maar dan is men wellicht sàmen tot de konklusie gekorÍlen dat die hulpverlening helemaal niet lang hoéft
te duren, Een paar gesprekken kunnen, is mijn ervaring, vaak
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a1 voldoende zijn voor kliënten om zèlf weer verder te willen gaan. Hulpverleners echter, die lange "behandelingsplannenil maken en daarin dan inderdaad vrij afstandelijk te werk
gaan, zul1en véé1 "kontaktbrekers'r blijven houden. Deze
kliënten zitten daarna echter wel, zo is nu gebleken, met
een flinke kater naar de hulpverlening, in plaats van met
een opgeruimd gevoel het ècht zelf \,Jeer aan te kunnen.
Hoe dan toch aan dat "evenwichtrr in de hulpverlening te wer-

ken? Aan de ene kant bestaan er inderdaad de gevaren van
technische- en vaak afstandelijke methodieken: weinig persoonlijk gerichte benadering; de hulpverlener als vakman
stelt vast wat het probleem is en bepaalt eenzijdig hoe de
situatie "geanalyseerd" en verholpen kan worden. Hierdoor
kan de kliënt ziqh klein en onbegrepen voelen.
Aan de andere kant is er het risiko van de zeer meegaande
en "warme" benaderingswijze: eindeloos luisteren zonder kritische, prikkelende opmerkingen en daarmee dus weinig helpend,
Mevrouw Van Baasbank van de C1iëntenbond wees zelf eigenlijk
a1 op de "gulden middenweg"l ook zij gaf aar. dat er r,nel de-

gelijk beroepshulpverlening nodig is en dat er "methodieken"
gebruikt moeten worden om "aan te sluiten op de mensrt.
Ik haalde eerder een leraar aan die ons werk alsrrkunst" bestempelde. Iedere kunstenaar heeft zijn deskundigheid nodig;
een schilder bijvoorbeeld kennis over het doek, de verf, de
kwasten, het onderwerp, de bedoel|ng van zijn werk en hoe
de klanten zijn kunst ervaren.
Ook binnen mijn werk is die deskundigheid pure noodzaak. Ik
denk aan kennis over sociale wetgeving en sociaLe ontwikkelingen van het gebied, waarin de mensen wonen. Maar óók over
het (methodische) inzicht, dat nodig is om mensen een spiege1 vooÍ te kunnen houden. Ze zelf laten zien hoe ze met elkaar omgaanl h^oe ze reageren. Kortom: oorzaken aan te kunnen
wijzen waarom. ze zíjn vastgelopen.
Om dàt op een manier te doen die niet in genoemde uiteÍsten
vervalt, ervaar ik als een kreatieve uitdaging voor mijn
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werk. En om kreatief te kunoen werken, moet ik niet langs
vast ornlijnde plannen te hoeven praten met mensen. Dat zou
mij een te zware "druk" in mijn werk geven. Evenzo ben ik
gaan inzien dat ik niet altiJd kan "presteren". Want ook bij
mij voelen mensen zich wel eens niet thuis en za1 men zich
onbegrepen voelen.

laten de hulpverleners we1 geqroon inzien, dat die risiko's er zijn. En zich niet verschuiLen achter een "deskundigheidtt door de oorzaken van het afbreken van kontakten
eenzijdig toe te schuiven naar kliënten, als zouden ze biivoorbeeld "niet gemotiveerd geÍroeg zijn geweest om aan .hun
ptoblemen te werkenrr.
Ik denk dat we inderdaad maar "ge\,roon" moeten blijven doen,
dan doen r{re voor veel buitenstaanders al gek genoeg'. ' !
Maar

Nel en Dirk von Uenen
Mijn eerste kontakt met het gezin Van Uenen'bestond uit een
telefoont-je van Nel (27), dLe een keer op het buro wilde komen. Ze zei dat ze het thuis allemaaLttzatt'was. Het liefst
gi-ng ze meteen weg, maar haar drie kleintjes kon ze natuuÍlijk niet verlaten. Het lukte om diezelfde middag een uuïtje
vrij te maken voor Nel, die behoorlijk over haar coeren was.
Ze moest heel wat kwijt.
Uit het verwarde verhaal maakte ik op, dat ze getrouwd was
met Dirk (32) en kinderen had van 1,3 en 7 jaar. Acht jaar
geleden waÍen ze getrouwd: rrHad ik dat maar nooit gedaan,
maar ja, het moèstg Marleen onze oudste was op komst. Ik
wist het eigenlijk toen al; Dírk is een beste jongen, maar
hij kan niet met geld omgaan".
Dirk bestelde vaak artikelen, meestal bij postorderbedrijven. Een auLo en een kleuren t.v. met afstandsbediening werden eveneens op afbetaling aangeschaft. "En aan de buren
maar showen hoe goed we het hadden".
Toen Ne1 het ergste een beetje kwijt was, vroeg ik haar
waarom ze het n3 zo zat was. Ze zeL dat ze gisteravond een
slaande ruzie hadden gekregen, nadat Dirk kwaad was geworden
omdat er niet genoeg pils in huis was: itMeneer moet iedere
avond zijn pilsje voorgeschoteld krijgen. En als klap op de
vuurpijl Lag er vanmorgen een dreigbrief van een inkassoburo
op de mat; toen knapte er iets. En dat zaL lk hem vertellen
ookl"-

In het gesprek dat ik de week daarna met beiden had, zeiDirk dat hij vroeger thuis vreselijk verwend was. Er was
geen gebrek aan geld. Hij had er dus nooit mee leren omgaan.
Ne1 daarentegen kwam uit een gezin, dat iedere cent drie
keer moest omdraaien alvorens hem uit te geven. Het snelle
huwelijk en de komst van het eerste kind gaf hen nauwelijks
de tijd die zaken te bespreken. Eigenlijk kenden ze elkaar
niet.
0m de kans te behouden een relatie tussen die twee op te
bouwen, was het belangrijk eerst wat rust te krijgen op financieel gebied. De schuldenlast betrof een bedrag van
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J 16,000,--. Ik stelde Nel en Dirk voor samen met de GemeenÈelijke Sociale Dienst te overleggen op welke manier daaraan
iets te doen vie1. Allereerst moesten alle schuldeisers worzodat de aflossingen in afwachting van een
den ingelicht,
oplossing
konden worden gestaakt. Dat kon we1
definitieve
even duren. Een spannende tijd lag in het verschiet.
Nel en Dirk gingen akkoord met de inschakeling van de sociale dienst, waarmee ik overlegde wíe welke taken op z1,ch zou
gaan nemen. De sociale dienst zou de financieel-technische
kant van deze vraag afhandelen. In een aantal gesprekken
wilde ik ingaan op de oorzaken van hun schulden.
Zo op het oog is men in deze situaties geneigd om te zeggen
dat het a11emaa1 "eigen schuld'r is geweest. Temeer daar
bleek dat Nel nooit in staat r,ías geweest om Dirk te overtuigen dat het fout ging. Altijd maakte ze hem verwijten, terwijl Dirk wel toÈ een gesprek bereid was. Er was natuurli;k
meer aan de hand, zei ik tegen Nel en Dirk. Zeker één op de
drie jonge gezinnen kampt met financië1e problemen. Allemaal
"eigen schuld"? Allemaal slechte relaties? Allemaal verwende
mens en

?

Met Nel en Dirk ging ik hier op in. Dat deden ze graag, ze
dachten dat zLj de enigen waren met zo'n schuldenlast. Dat
was eÍ ook de oorzaak van dat ze nooit iets hadden laten
merken van hun financiële problemen. Sterker nog: door met
luxe dingen te showen wilden ze tonen dat het hen goed ging!
Daarnaast zei Dirk dat hij als "hoofd van het gezin" de sociale plicht voelde om zijn gezi-r, zo goed mogelijk te voorzien van allerhande goederen, "Postorderbedrijven, banken,
partikuLiere geldschieters, groLe winkeliers J \,JeLen met hun
aantrekkelijke leenvoorwaarden meer mensen met dezelfde gedachten te bereiken" zei ikl "en als er eenrnaal een "gat" is
ontstaan in de financiën thuis, springen de heren geldschieters daar helemaal op in. Want ze weten dat het ene gat met
het andere wordt gevuld",
Dirk: t'Het was iedere keer een drang van me om weer wat anlogisch dat er zoveel geadders te willen kopen, Eigenlijk

EN AAN DE BUREN MAAR SHOI,IEN
HOE GOED WE HET HADDEN

-
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verteerd wordt, bedenk ik nu, want wij zijn niet de enigen
die in dat schijn-geluk traPten".
door
Nel besefte te hebben meegewerkt aar- deze situatie,
bijvoorbeeld de buren het idee te geven dat a11es goed ging'
En door mee Le doen met het terloops opscheppen over Íiat ze
voor de kinderen hadden gekocht of wat voor nieuwe aPparaten
er aangeschaft waren, "Daar zat ook een angst achEerrr, zèi
Nell "de angst dat bekend zou worden dat we financieel niet
rond kwamen. Ook de angst dat iedereen ons zou nakijken:
t'oh, dat a-sociale gezin...t'De misleidende praktijken van genoemde bedrijven blijven
buiten schot, zíJ haken zo gemakkelijk in op die sociaLe
angst. Het zijn altijd die t'domme mensen!r, zelden of nooit
bedrijven met hun' slechte manieren, die de maatschappelijke
rekening gepresenteerd ltri-igen. Een woordvoerder van een
Èoe: "Wij spelen
gaf het ruiterlijk
groot postorderbedrijf
het toch ook
laat
men
Maar
in op de zwakheid van de mensen.
toe, dat wij zo'n bedrijf in stand kunnen houden"'
In de gesprekken met Nel en Dirk heb ik daarom aandacht gevestigd op de externe oorzaken. Na verloop van tijd zakt het
gevoel te hebben gefaald dan langzamerhand' Daarna pas wordt
men zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid'
Er ontstond in de acht gesprekken en door de regeling die
met de sociale dienst was getroffen, enige rust bij Nel en
Dirk. Besloten werd, dat ze het zelf verder weer zouden proberen. Nu de financië1e rommel grotendeels was opgeruimd,
zou blijken of ze het samen zouden roöien'
Een half jaar laten kwam Dirk op het spreekuur' Hij wilde
informatie over echtscheiding' Vooral Nel wilde er een Punt
achter zetten. I'Zou die hele schuLdentoestand ons noll de das
hebben omgedaan?", opperde Dirk. Voordat ik wat kon zeggen
beantwoordde D,irk zijn eigen vraag: "De vele narigheid die
we hebben meegemaakt was tóch een slechte basis om op verder
te bour"len"' Hij had meer aan geld gedacht dan aan de kinderen, die flink van hem waren afgegroeid ' Helu zat Dírk niet
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lekker. Ik schrok erwan dat dít gebeurd was. Maar Dirk had
nu in ieder geval op .een
redelijke malrier. uiË elkaar.. Dat is miss'§hien toch beter dan
ÍÍlet herrie en spanningen het gezln in steÉd te houdent'. Dat
.beaamde lk;
Nadat ik de gevraagde infotnetie over scheíden aan Ditk had
gëgëvelt', verdween hl j,

-de zaken goed doorgedacht: r'[,le gaap

ö1

De heer Rooskomp
Naar aanleiding van een berichtje over het maatschappelijk
werk in een krant, belde meneer Raaskamp,6T jaar, op om een
afspraak te maken. HLj zeL dat zijn vrouw was overleden en
dat hij zLjn draaí maar niet kon vinden.
In het gesprek dat ik bij hem thuis had, bleek dat hij het
overlijden van zijn vrouÍr, een half jaar geleden aan een hersenbloeding gestoïven, nog niet verwerkt had. Schuldgevoelens kwelden hem. Hij vond dat hij zijn vrouw veel te weinig
aandacht had geschonken, terwijl zij toch altijd voor hem
had klaar gestaan.
Meneer Raaskamp dacht nog erg veel na over de dood van zijn
vrouvJ. De toekomst bestond voor hem niet. Familie, buren en
kennissen víaren - hoe behulpzaam ze ook waren ger,Jeest - niet
in staat om over deze onderr,Íerpen mee te pÍaten. ZeLf h.ad
hij dat voorheen ook a1s een taboe beschouwd.
I.k zeL dat ik ook vaak moeite heb om de juiste houding aan
te nemen bij iemand, die net zijn partner heeft verloren.
Het deed me goed dat hij er toch a1 over kon praten: I'Dat
maakt het voor mij gemakkelijker om er op in te gaan", vulde
ik aan.
Dit was eigenlijk de eerste keer dat hij er over sprak, maar
hij vroeg zi.ch af wat het verder voor zin had. Want ik kon
hem toch ook zijn vrouw niet teruggeven of er vooÍ zoÍgeÍt
dat hij zich weer wat beter ging voelen. Ik legde hem uit
zouden
dat eventuele volgende gesprekken wat verlichting
kunnen geven. In ieder geval zouden naast de onderwerpen
waar hij ru mee bezig was, ook andere punten aan bod kunnen komen. Als voorbeeld noemde ik de kontakten met familie en
kennissen, maar ook het zoeken van nieuwe kontakten met mensen die in dezelfde situatie verkeerden.
!'Íeneer Raaskamp keek ongelovig en schonk een tweede kop koffie in. Hij viel weer terug op zijn pessimisme. Niemand kon
hem helpen. Zelfs zijn kinderen ontweken hem, als hij eens
echt r4?i1de praten.
Ik meende dat het hem wel degeLijk goed zou doen om door
rniddel van gesprekken verder te komen. Hij bevestigde immers
dat hij dat praten nu juist zo miste in zijn omgeving.

MASKAMP DACHT NOG ERG VEEL NA OVER DE DOOD VAN ZIJN

VROTJI{
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het einde van het gesprek spraken we af dat ik over 'tien
dagen bij hem terug zou komen' Ik merkte aar. zíjr. bedankJe
dat hij er Èoch wat aaÉ had gehad' Zelf had lk twiJfels over
hoe hij heE werkelijk had gevonden, maar ook Ewijfels over
mijn eigen houding in het gesPrek'

Aan

Vijf dagen laEer kreeg ik een briefje van hem, waarln hij
me nogmaals bedankte, maar dat hij verder af zag van meer
gesprekken.

Ik bl-eef die hele dag een naar gëvoel houden' Ik voelde me
nog steeds onzeker over mijn aanpak van het kontakt' Aan de
(voorloafldere kant koos hij er nu voor om zijn verdriet
pig?) a11een te verwerken. Wle ben ik om hem dan te kunnen
overtuigen dat hij het anders moet doen?
Ik besloot zijn. s.Ëandpunt Ee respekteren en hem nlét meèr
te bellen of te schrijven.
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uiten

Uit de praktijkvoorbeelden bfijkt
dat mensen in hun eigen
omgeving vaak nauwelijks durven te praten over hun problemen. Vooral omdat het gevoel bestaat te hebben gefaald. Als
men wèl in een eerder stadium met anderen was gaan praten,
had in veel gevallen het probleem niet zorn grote omvang gekregen, Problemen worden weggeschoven, zo ervaren veel mensen. En dat werkt voor hen belemmerend om er zelÍ mee aan
de slag te gaan. Het versluiert ook de eigen mogelijkheden.
De hulpverlening moet I'naar buiten" komen, dus laten zien
wat er zich in de samenleving aan individuele problemen afspeelt. Anderen die de moeilijkheden herkennen, leren daarvan dat het niet nodig is je daarvoor te schamen, Zodat men
er wellicht in eigen kring weer over durft te prat.en. Meestal een eerste stap om r^7eer kreatief met problemen om te
gaan. Daarnaast kan er in de voorlichting op gewezen worden
dat maatschappelijke veranderi,ngen direkte invloed hebben
op het leven van individuen.
In mijn gebied kan aangetoond worden dat de veranderende beroepsomstandigheden (het gezin Bleeker) en de rtimport'r van
vele stedelingen in nieuwe dorpswi-jken (Janneke en Hans) van
invloed zLjn op veel, als puur individueel gevoelde, problemen.

Eveneens spelen andere maatschappelijke oorzaken, zoa1-s
werkloosheid, woningnood of materialisme (Ne1 en Dirk) mee
in allerlei
vraagstukken, Íraarvoor mensen komen te staan.
Maar er is nog meer. Vrouwenemancipatiè en de daarmee samenhangende veranderingen in relaties
(Janneke en Hans), Ook
is de plaats van kinderen in tientallen jaren sterk gewijzígd.
Tenslotte is er de "prestatiemaatschappij,' \,íaarin mensen
vaak nog slechts in kompetitiesfeer met elkaar kunnen omgaan. En daarin is geen plaats voor diegenen die - door handikaps - niet mee.kunnen komen (Marcel).
Uiteraard spelen ook persoonlijke aspekten een belangrijke
rol bij moeilijkheden. 0m alLeen daarop in Èe gaan, is een
slechte zaak. De hulpverlening toont onvoldoende de maat-
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pelijke
teren,

oorzaken van problemen die zich individueel

manifes-

Een direkteur

van een psycho-therapeutisch buro merkte eens
op dat het niet hun taak is om naar buiten te komen meL de
signalen, die ze uit de maatschappij opdoen. Dàt is i-ets
voor de politiek, vond hij.
Mijn mening is een andere: juist hulpverleners moeten die
signalen naar buiten brengen (o,a. naar politici)
omdat ze
door de vele ervaringen een reëel zicht hebben op het verband tussen veranderingen in de samenleving en individuele
problemen.

Hulpverleners, die achter hun deuren blijven zitten, bevestigen vooral ook de afhankelijkheid van de mensen. Zo vart:
rrje hoeft elkóór'eigenlijk
niet meer te helpen, want wij
zíjn er toch voor om je problemen op te lossen!il. Evenals
andere voorzieningen van de welvaartsstaat heeft dat geenszins tot gevolg dat mensen zelfstandiger \^7orden. Daardoor
is langzamerhand veelal een negatief beeld ontstaan van al
die voorzieningen. Begrijpelijk.
Zeker als die hulpverlening
ook (meestal verhullend) suggereert alle problemen te kunnen
oplossen. Beter is het als we bij onze voorlichting laten
zien dat problemen juist bij het leven horen. En dat we er
zèlf kreatief mee om moeten zien te gaan en elkaar kunnen
helpen, Dat sommigen daarbij een - tijdeliik
- steuntje nodig hebben, zagen we in de reeks praktijkvoorbeelden.
Toch zijn er ook hoopvolle tekenen dat meer mensen zich tegenwoordig minder afhankelijk gaan opstellen, Dat zijn mensen die zich bewust zijn geworden van hun afhankelijke positie waarin ze leefden. Afhankelijk van de reklame, van de buren öf van hun partner, namen ze - soms na een krisissituatie - het heft in handen. Anderen vormden zelfhulpgroepen
(mensen die arbeidsongeschikt zijn en eLkaar helpen om iets
te doen aan hr-r,n verveling ) . Ook alLerlei emancipatiebewegingen duiden er geLukkig op dat velen zich minder 1àten leven dan dat in de "verzorgingsstaat" door anderen voor hen
geprogrammeerd werd.
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Ik denk dat juist het algemeen maatschappelijk werk - werkend midden tussen de mensen - maar aandacht moet gaan geven
aan het stimuleren van zelfhulpaktiviteiten
en het opzetten
van gespreksgroepen. Dit zijn - naast andere hulpvormen nieuwe mogelijkheden om mensen zelfstandiger ce laten worden.

Voorlichting over het werk heeft ook nog een andere funktie.
Hulp kost geld. Hoe kan de samenleving beoordelen of welzijnswerk verder betaald moet worden? Daarover is enig inzicht in het werk nodig.
De psycho-therapeutische hulp (hulpverlening door daartoe
speciaal hoog opgeleide krachten) heeft zich in de medische
sektor, als specialisme, kunnen vestigen. En zi,t daarbi-j
veilig,
omdat .ze zícln evenals alle medische specialisten
achter hun deskundigheid kunnen verschuilen. Ook hoeven ze
geen direkte verantwoording af te leggen aan politieke organen, zoals wij aan de gemeenten.
Nu de ekonomie om maatregelen vraagt, is het welzi-]nswerk
het eerst aan de beurt om te bezuinigen. Dat kan zonder al
te veel politiek geziehtsverlies, omdat het welzijnswerk immers toch nog in een vri j' onduideli jk 'rhoek-jerr zit. Er bestonden niet voor niets plannen om alle kliënten van het algemeen maatschappelijk werk te laten betaLen voor e1k gesprek. Als dat in de toekomst doorgaat zíe Lk daarmee een
begin ontstaan van de afbouw van ons werk.
Het zijn ook geen faire bezuinigingsmaatregelen, omdat juist
bij het gevrone welzijnswerk (daarmee bedoel ik de eerstelijns welzijnsinstellingen)
diè mensen komen, die veelal
geld of kennis missen om naar de !'duurdere" buro!s te gaan.
Maar: het ligt voor een deel ook aan het welzijnswerk zelf
- en ik denk weer met Íiame aan het algemeen maatschappelijk
werk - dat het zo een gemakkelijk mikpunt is. Als men duideLijk maakt wat dàt werk doet en van welk belang de werkzaamheden zi-itt, zaL het bezuinigingsmes minder snel in deze
werksoort snijden.
MOGELIJKHEDEN.

[^Jat voor mogelijkheden zijn

er zoal om het maatschappelijk
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\,Jerk trÍraar buitentr te presenteren?

A1 eerder is gezegd dat we voorlichEing over ons werk geven
groeperingen, zoals op scholen, bij vrouwenaan allerlei
k1ubs, bij bejaardenverenigingen, bij gemeente-, wijk- of
dorpsraden, etc. Bij al die voorlichting wordt geprobeerd
een juiste beeldvorming over het werk te geven. I,Je proberen
problemen zichtbaar, maar ook meer aanvaardbaar te maken.
In de diskussies die daarbij plaatsvinden, merken we inderdaad vaak dat mensen problemen herkennen. Ilaar evenééns
wordt beaamd dat ze ver víeg worden gestopt. Ik vind dit
soort voorlichting erg leuk om te doen, omdat ik zie dat het
veel mensen toch we1 raakt en zelÍ ia beweging kan zetten.
I.{e komen ook naar buiten door middel van kontakten met vrijwilligers in de diverse dorpen. Wij rekenen het tot ons brerk
vrijwilligers
tè begeleiden als ze daL zeLf op prijs stellen. Zo nodi-g heLpen we ook bij het opzetten van hulpdiensten. Deze houden zich in het algemeen bezig met eenvoudige
hulpverlening zoals autovervoer, klusjes en ook bezoekjes
afleggen. VrijwiLligerswerk
vind ik belangrijk,
omdat het
de onderlinge hulpverlening stimuleert. Mensen worden er ook
weer door aan het denken gezet, heb ik gemerkt: rrwaarom moet
er nu vri-jwilligerswerk
komen, laten buren en kennissen het
soms afweten?". lulet die gedachte als achtergrond is het
goed dat vrijwilligerswerk
zLch zeLfs in de kleinste dorpen
ontwikkelt. zeker a1s het ook eerst bekijkt en stimuleert
dat in eigen buurt onderling hulp wordt verleend.
Ook komen we naar buiten a1s we signaleren dat er bepaalde
voorzieningen niet goed werken. Vooral bij gemeentelijke
overheden hebben we a1 opmerkingen gemaakt over het funktioneren van sociale diensten, over het tekort aan speelvoorzieningen in woonwijken, over te rreinig opvanggelegenheid
bij huisvestingsproblemen. Tekorten die door individuele
problemen bij ons teÍecht komen. Daarbij pleit ik voor een
betere samenwèrking tussen de verschillende eerstelijnsvoorzieningen. Het zou een prima zaak zijn om samen die opbouwtaak te behartigen.
De verschillende regionale instellingen
zouden er goed aan
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doen om te bekijken in hoeverre er tot d.e zeLfde tayonindeIingen overgegaafl kan worden. Dit om de nodlge versnippering
tegen te gaan en samen ook r^7eer een aantal taken ttnaar bul-Lenil te kunnen behartigen. Ik derrk hierbÍj aan beroepen a1s
maatschappèlijk-, opbouw- en bejaardenwerk en gezins- en bejaardenverzorging. Maar uiteraard liggen er ook samëriv/er-

kingslijnen naar sociale dÍensten, huisartsen, wíjkverpleging en politie. Allen werkzaam aan de z.ogenaamde 'Íbasisr',
maar wel los van elkaar.
versterking van de eerstelijnshulpverlenÍng za1, zeker
in de komende moeílijke jaren nodig zijn. Steeds méér zullen
merrsen klem komen tè zitten door de ekoaomische omstandigheden. We zien dan ook momenteel dagelijks het aantal aanvragèn om hulp bij grote financiële problemen toenemen, }let
kost veel tijd om mensen daarbij te begeleiden. Toch za1 het
nodig zijn, rdant a1s men hier de ogen vöor sluit, ea1 ons
aIlemaal de rekening worden gepresenteer'd: duurdere specialistisehe hulp en meer overheidssteun om nàg grotère financiële gaten te dichten zullen dan nog méér geld. gaan opslokken ul-t oÍrze Eezamenlijke portemonnaie.
Een

Tenslotte komen we ook naar huiten d.m.v. allerlei publiciteit. Naast de vele aankondigingen van spreekurea ln de
- dorpsbladen,
sturen we als er een serieuze aanleiding is een
persbericht de wereld in- A1s het enigszins kan wordt in
die publikaties altijd wel iets gesehreven over de manier
waarop wij werken. I,Je maken daarín dan duidelijk dat we niet
a1leen praten met individuele mensen, maar ook met paren,
gezinnen en groepen. Vooral deze groepsaktíviteiten van ons
team hebben we flink ia de belangstelli_ig gezeL (daarover
hierna een speeiaal praktijkhoofdstuk).

Al deze voorli-qhting heeft mede ten doel om mensën een
keuzemogelijkheid te bieden. Aan de ene kant stimuleren wij
(door herkenning van problemen en achtergronden) dat mensen
bewuster inet de eigen leefsituatie omgaan, Anderzijds bieden
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we daarbij ook een ruggesteuntje, Door eerst en vooïa1 te
leren van de problemen vraarmee men zit. En dat gebeurt in
de praktijk gelukkig veel- Het is dus onzin dat we mensen
zonder meer proberen over te halen om zich maar bij ons buro
aan te melden, Dat zou regelrechte klantenwerving zijn, om
slechts eigen bestaansreeht te klaimen.
Het gekke is, dat de overheid dit laatste wel stimuleertl
Immers op grond van de aantallen hulpvragers víerd tot nu toe
ook het aantal maatschappelijk werkers bij onze instellingen
blijf
berekend. Dit betekent eigenlijk:
achter je deuren
zitten en bemoei je a11een mel die mensen die bij je komen.
Gevo1g is dat het algemeen maatschappelijk werk, doordat de
overheid de andere belangrijke funkties niet erkend, geneigd
is achter de problemen aan te hollen. En nooit toe te komen
aan andere takerl, zoals het geven van voorlichting, het opzetten van gespreksgroepen en het houden van diskussíes op
scholen en bij verenigingen. Dit zijn niet alleen taken die
horen bij het "maatschappelijk" werk - en dus betaald moeten
worden - ze zLjn ook van belang voor de hulpverlening. Diskussies met de bevolking zetten namelijk ook de hulpverleners zélf aan het denken- Opmerkingen en vragen over de opzet van het werk geven vaak al aanleiding tot herbezinning.
Ook voor die gezonde konsekwentie is het nodig een flinke
stap buiten de eigen hulpverleningsveste te zettenl

7t

Alido

en de eenzqomheidsgroep

Dit praktijkverhaal over Alida Aelberts - een gehuwde 28jarige vrouw - is het enige waarin naam en omstandigheden,
niet veranderd zijn. Omdat er over haar a1 eerder publikaEies in de regionale pers hebben gestaan, vond zij het normaal dat in dit verband eveneens de eehte naam en feiten
worden genoemd- Die publikaties spelen in dlt verhaal ook
een rol en sluiten daarnaast aan bij wat ik in het vorige
hoofdstuk (in Èheorie) over voorlichtingspublikaties heb geschreven. Nu dus de praktijk:
Alida nam telefonisch kontakt met mij,op. Ze vroeg of ik bij
haar wilde komen, omdat ze het behoorlijk moeilijk had. Ze
wilde me thuis we1 uitleggen wat er aan de hand was.
Enkele dagen later was ik biJ haar, Ze Lag in bed; ze voelde
zich niet lekker, Dat kwam eigenlijk fii-elu zozeer omdat ze
lichamelijke klachLen had, maar meer omdat ze haar verblijf
in een psychiatrísch ziekenhuis beu was. Slnds een paaï
maanden was ze daar ter behandeling opgenomen. Vrijwillig
weliswaar, maar nu daeht ze er aan, om er ook weer vrijwil1Íg te vertrekken. Tijdens een paar dagen 'rverlof" besloot
ze met mij over dat ldee Ëe praten. I'Want", zo meende ze:
Itdie psychiaters hebben helemaal geen tijd voor je. Bij hen
kun je je problemen niet kwijt. Je krijgL er eerder nog meer
bijl".
Dat dit haar erg benauwde, ls vanzelfsprekend. Ze kreeg
daarnaasE ook het gevoel dat er vèr van haar huis hulp werd
verleend, waar die eigenlijk dicht bij hui-s gegeven zou moeten worden. Omdat dóór het probleem Lag; ze voelde zich erg
eenzaam in de dorpsgemeenschap. Door de pillen die ze te
slikken kreeg werd ze er ook niet "helderder't op. En dat
was weer niet. bevordeglijk om zelf initiatieven te nemen.
Terwijl ze toch wel in de gaten had waar de schoen knelde.
Ze dacht dat er talloze andere mensen in de zelfde omstandigheden verkeerden. Niet allemaa1 in ziekenhulzen, maar wel
regelmatig naar huisartsen, psychologen en psychiaters toestappend. Alida: rrhet zou eigenli jk ,goed zi jn, a1s al die
mensen ook uit de afhankelijke en passieve hulpsfeer zouden

stappen. Ik heb er in ieder geval schoon genoeg van!".
Ik stelde voor dat ze haar j-nzicht en ervaringen op zou
schrijven. Daarna zouden we samen bekijken of we het konden
publiceren, Wellicht a1s oproep voor een gespreksgroep. Dat
idee sloeg aan. De volgende keer dat ik bij haar langs kwam,
was ze erg enthousiast. Niet alleen omdat ze Lrad besloEen
binnenkort definitief
thuis te komen, maar ook omdat ze een
degelijk stukje in elkaar had gezet. Met wat kleine verbeteringen zou het zeker voor plaatsing in een aantal dorpsbladen in aanmerking kunnen komen, vond ik.
l^le verwachtten niet dat er veel reakties op zouden komen,
maar dat het vooral van betekenis was om haar probleem herkenbaar voor velen - "naar buitent' te brengen. De risiko's van deze publiciteit
voor haar spraken we daarnaast
goed doorl er zou hierover in haar dorp immers genoeg geroddeld kunnen gaan worden. Toch besloten we haar verhaal naar
een aantal bladen te sturen:
"GeïsoLeerdheid binnen een doxpsgemeenschaptt,
ttln 19?0 ben ik, aLs 20-jaz,tge oz,ouu tsoL ideaLen en toekomstueruachtingen oanuit Amsterdcm ín SijbekarspeL komen

donen; één uan de xeLen in de xijtjeshuizen
Dan d.e nieuubouu, Spoedig daayna ae:rd ík ziek en kon ik mijn aerk,
dat ik tot dan toe gedaan had, níet meer bLijoen doen. ALs
gehuade Droud kon ik moeiLijk ander passend uerk uinden,
uaardoor ik de meeste tijd thuis doorbracht.
Voor rnij das tot dan toe het denken aan een dorpsgemeenschap
aLtíjd gelíjk geaeest aan het denken aan gezeLLigheid en geborgenheid. Maar na enige jaren thuis zijn, begon ik geesteLijke en LíehameLijke klachten te krijgen, die, zoaLs ik nu
ueet, zijn terug te Doeren tot een toenemend getoel Dan eenzaamhe id.
Míj ooerkuam, LDat oeeL mensen ouerkomt die hun draaí binnen
een gemeenschap niet kunnen uinden: ik ging me isoleren. Het
geuolg hieruan uas uoorl mij dat ik geen of ueiníg zin meer
had in ontspanníng, naar een uerjaardag te gaan of andere
s.ocíaLe kontakten te onderhouden. UiteíndeLijk begon ík an-

-,
dere nensen zeLfs aLs bedreigend en ureend te eÍuaren. Ik
uerd angstig en depxessief en kreeg het geuoeL niet meer tegen het Leuen opgeuassen te zijn. Een uan de uil;íngen hieruan Das uooz, mij tthgperoent'ilatiett a) " aaarDoor ik zo bang
uerd., d.at ik o.a, psgehiatrische huLp noestinroepen en uaardaor ik probeerde met gz.ote hoeueeLheden kaLmerende medicijnen mijn moeiLijkheden ueg te sLíkken.
Zoals ik u nu in hel; koz,t mijn oerhaal uertel, zijn er nög
DeeL mensen, die hun eenzaamheid op andene aijze uerdringen.
Dooz. bíjuoorbeeld te gadn drinken. ZoueL het gebruik ud.n medicijnen aLs het drinken oan aLkohol geuen sLechts een kortstondige (schijn)oerbetez,ing, maaz, Ledden op den duur nooit
tot een opL,cssíng toor je probLenen!
Uiteindelijk
kuam ik in aanraking met een maatschappeLijk
uerkez, oan het bu,y,o in )pmeey. Deze bracht mi j op het ídee
om in samenuerkíng met dit buro een pz.aatgz.oep op te zetten
ïoo" mensen die pz,obLemen ondet,uínden, die het geDoLg zijn
uan eenzaamheid, ísoLaLie e.d, Mensen diè eígenLLjk huLp of
konl;akt nodig hebben, maar dit níet durue71. aarloxaQan; ui.t
angst tsaor de r.eakties oan de buitenuereld,
De opzet, ran zo'n praatgroep is naar míjn idee, dat je onder
d.eskund.íge begeLeiding praaL ouey, al die d.ingen díe te maken
hebben net die "eenzaamheid" en het »onen in een dorp. Ik
hoop een of andez,e reaktie op dit idee oan u te mogen ontuangen!".
ALida AeLbert s-AmeLsbeek.
a. hgpet,uentiLatíe: d-ít ts een nedische tet,m 7)oor het te
snel en te diep ademhaLen. Het is dus eígenlijk geen naam
Doo" een ziekte mda? meer een naam Dooy, aat je doet" nameli. jk, te sneí en t.q d.íep ad.emhaLen. Volgens ond.e:rzoeken
zou een oan de tien patí,ënten die bij een huisay,ts komen
hyperuentileren en daar ook Last uan hebben!",

Aansluitend op. dit stukje in dlverse dorpskranten stond een
stukje van mij, waarin ik vooral benadrukte hoe belangrijk
het zou zijn om Ln zotrt groep elkaar te stimuleren, Tevens
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gaf ik de opgavemogelijkheden aan'
Na deze oproep hebben we gemerkt dat er in mijn werkgebied
Niet in alle gevalveel werd gesproken over dit artikeltje.
gevallen
wel, was mijn
in
veel
ilen zo posÍtief denk ik, maar
ervaring. In ieder geval viel het aantal aanmeldingen mee:
20 mensen hadden belangstelling. Een aantal daarvan viel wegens praktische of andere bezwaren af, waarna er e1f vrouwen
overbleven, die in een praatgroep regelmatig bij elkaar kwamen.

geNa ruim twee maanden hebben \,re opnieuw de publici-teit
zocht. Onderstaand artikel kwam niet alleen weer in dezelfde
dorpskranten, maar nu ook in een andere vorm in een regionaal dagblad:
vERSL4G OVER PRAATCROEP

E

"Toen ik tdee maanden geLeden uia deze krant een opPoep
d.eed, om te komen tot een praal:groep, had ik niet kunnen
xermoed.en dat er zoueeL v'eakl;íes zouden uoLqen, VeLen meLdd.en zich dan om in de groep mee te gaan draaien. En ook uaren er taLLoze menaen die mii om teLefonische inlichtingen
DToegen. aok nu nog aord ik regelmatig gebeld en dan zíin
de oaste Dragen: ttWaar pz'aten jullie nu eigenliik ouer? En
uat doen juLlie eigenLijk?",
Het antuoord daarop is e?g eenuoudig. We praten ouer de
dingen udar ue mee zitten en Ltat ue doen ís Luisteren naar
praten ooer de díngen die ie
eLkaar. ALLeen aL het uriiuít
duars zitten, uat ie ermee doet en .hoe anderen etop xeageyen, kan erg bexxiidend aerken, Bii het Luisteren naav' eLkaar denk je oaak, hé dat »oeL ík net zo, teruiiL ie uoor'heen altijd dacht dat je probLeem aLLeen bii iezeLf bestond;
d.an bLijkt pLotseLing dat je ze met een grote graep mens€n
deeLt,
Dat kan ueeL steun geïen en uaak ook tot een opLossing Leíden. Je ziet opk gebeuren dat mensen uit de groep' die eLkaar uoorheen niet kenden nu ook buiten de groep om dingen
sanen doen. Een d.eeL uan hun isoLement uot'dt daarmee opgeheuen,
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ALs mensen belLen on inliehtingen .merk je uaak dat ze ueL
zouden u'iLlen meedoen, maay dat ze bang zijn naast hun eigen
probLeem ook nog met de problemen oan and,eren te utoz,d.en opgezad.eLd.. Met de eruaringen uan de afgeLopen maand.en uoor
ogen, geLoof ik te mogen zeggen dat daar geen geDad." 1)oo"
bestaat. De gespt'ekken oe*Lopen ouet, het aLgemeen zeer ongeduongen en ue proberen et, zo ueinig mogeLijk een thet,apeutiscVL kay,akter aan te geuen, Dit aLLes tot na toe met d,e
aanaezigheid oan een maatschappeLijk aexker iloo? de gespreksbegeLeiding".
ALida.

Hieyonder ooLgen nog enkeLe neaktiea uan d.eeLnemera:
ttlk uís1; niel; dat, je doo:r, pral:en zo kon aeyand.eren. Dat
d.at
kon heLpen had. ik echt niet oeraacht. Daarom ben ik door het
praten ín deze gxoep aL ueeL arijer geuord.en!tt.
Patr ieia.

ilfk uoeL me er beter bii nu, Vaak denk je d.at je
aLLeen
bent, maar doot die p.paatgroep ben ík tot de konklusíe gekomen dat ey ueeL mensen zijn die uat hebben en d.oot er. ouer
te p?aten (uat het ook mag uezen) uoel je dat je níàt aLleen
benttt

.
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"Na on-Langs het stukje uan Alid.a te hebben gelezen,,ooruo,
i,k erg onder de ind.r,uk kaam, ben ik aL eníge keren naay d.e
praatgroep geueest. En ik kíjk meestaL uerLangend naar deze
aoond uit. Of je ueekenQ nu prettig of oeruelend. is geueest.
Je kan je akku opladen à7 ontlad-en, die auond.,,.
Reina.

Juist in de periode van deze praatgroep 1as ik de kritiek
over het welzijnswerk. Za vrerd er beweerd dat door het sim_
pele feit, dat dit werk er is, mensen afhankellijk worden
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zou ook de mogelijkheid tot zelfontwikkeling in de !íeg staan, werd er geschreven.
Nu trek ik me deze vormen van kriLiek zeker we1 aan. Als
hulpverlener heb je er gewoonweg rekening mee te houden, dat
-je hutp geen afhankelijkheid te$reeg brengt.
maar zeker de ervaEerder beschreven praktijkervaringen,
mijn idee aan, dat
geven
naar
praatgroep
echter
ringen in de
deze kritiek niet op gaat, Leden uit de groep kwamen dóór
hun deelname in min of meerdere mate wèl tot zelfontwikkeDóór moet hulp ook op geling en minder afhankelijkheid!
richt zijn.
gemaakt, De "welzijnszorg"

Ik heb een van de groepsleden, Patricia, nog eens,gevraagd,
hoe zíj er een jaar nà die praatgroep' voor staat. ZíJ
schreef mij het volgende:
ttJaap Buitink heeft míj geuraagd hoe het mii gegao.n is nadat ik in de praatgroep "eenzaamheíd" heb gezeten. Doo"dàt
ík in díe praatgroep zat, heb ik aat mee? zeLfoertrouuen gekregen en uond ik dat ík hier uerder mee moeat gaan, Ik ben
me d.aa:r.na ttat meex gaan ontplooien door bi j een sportuerenígíng te glan en een kursus te uoLgen, uaardoor ik nog meer
zeLftertrouuen heb gekre gen,
Ik ben er uel zeker oan dat, als ik de praatgraep eenzcLamheid níet had gedaan, ík de rest ook nooit gedaan zou hebbentt-

Pat:r,icia.

Alida Èenslotte, is op een kreatieve manier verder gegaan
met haar 1even" Ze heeft zich aangesloten bij de Cliëntenbond en kan met haar ervaringen andere mensen helpen. Haar
problemen waren nog lalg niet opgelost, zei- ze later, maar
ze ging er nu zèlf mee aan de s1ag. De akliviteiten
rond de
praatgroep hadden haar erg gestimuleerd.
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'Al die etlende"
In ait laatste hoofdstuk wi1 ik, met \,nat samenvattende meningen, ingaan op enkele veelgehoorde vragen die aan ons gesteld worden:
1- rrHoe houd je dat werk voL, met aL die ellende iedere
dagl"
Natuurlijk,
mensen zitten vaak in een heleboel narigheid.
Maar ik merk in vrijwel alle gesprekken, daL ze het - juist
in die narigheid - fijn vinden om te praten. Ik voel dat het
de meeste mensen goed doet. Ik merk na verloop van tijd ook
dat ze gaan leren van hun problemen. Een krisisperiode is
soms nodig om tot nieuwe inzichten in het leven te komen.
Dan ook wordt ontdekt dat men meer mogelijkheden, om kreatief
met het leven om te gaan, heeft dan men zelf eerst dacht.
Dat soort ervaringen houdt me uiteraard op de been, sterker
nog: dat vind ik fijn om mee te maken,
Toch komt het werk nog wel eens flink op me af. Met name bij
kontakten met mensen die levensmoe zi-jn. Daarvan blijven
sommige momenten nog lang in mijn gedachten hangen. Zo herinner ik me nog erg goed het moment \,naarop een vijftigjarige
man trillend,
maar krachtig mijn handen vast pakte en huiLend zei dat hij zich diep en diep ellendig en eenzaam voelde. Hij zag geer, enkel levensdoeL meer. Zijn ogen bevestigden zijn woorden. Op zo'n moment voel ik me klein en machteloos en heb ik geen woorden.
Gesprekken lopen wel eens erg moeizaam. Soms mislukt het
kontakt. Dan voel ik me onzeker. En dan denk ik dat kollega's het vast veel beter doen. Maar dat idee hebben die koLlegars zeLf, denk ik, ook wel eens...
Vanzelfsprekend vind ik ook wel dat iemand soms eigenwijs
kan zijn; a1s men bijvoorbeeLd a1 jaren met een prr:bLeem zit
ons dan uiteindelijk
opbelt en dan verlangt dat er dezelfde
dag nog iets voor ze geregeld wordt. Of als iemand een kontakt afbreekt, a1s het net goed loopt. Daarnaasl heb ik wel
eens het idee dat men we1 van mij verlangt dat ik een oplossing aandraag, terwijL men zeLf eigenlijk helemaal niet wi1
veranderen. Maar dat is uiteindelijk
een eigen keuze, die
men maakt afhanl<elijk van de omstandigheden waarin men
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leeft.
Aan de andere kant leer ik zèlf ook nog een heleboel van de
mensen met wie ik spreek. Vaak zitten ze met levensvragen
die ik in min of meerdere mate bij mezelf ook herkenl De manier waarop anderen met die vragen omgaan interesseert me
eÍ9.
2. "Hoe kan een jonge maatschappelijk werker als jij, nu de
problemen qplossen van oudere mensen met veel méér levenservaring? "
Ik hoop dat uit de reeks praktijkschetsen al naar voren is
gekomen, dat ik niet de illusie
heb problemen van anderen
te kunnen oplossen. Andere mensen hebben mij inderdaad, zo
gaÍ ik al aar., soms meer levenservaring te bieden dan ik
hen. Het draait échter om iets anders. De mensen die bij ons
komen, maken de keuze om over hun problemen te pïaten met
iemand van buiÈen hun eigen kennissenkring, Een jonge weduwe
zei me dat ze die keuze had gemaakt, omdat ze nu pas had
ontdekt dat de mensen om haar heen geen tijd meer hebben om
naar elkaar te luisteren. Een man met huwelijksprobLemen
drukte het weer anders uit: "Bij een maatschappelijk werker
praten, omdat je die nooit meeï ziet,
kun je open en vrijuit
Mijn familie en vrienden bfijf ik ontmoeten, dus pas ik daar
meer op mijn woorden".
Maar er zijn nog veel meer redenen, zo zaget! we in de praktijkverhalen,
waaÍom mensen bij ons komen. En dat praten
lucht vaak op zich zeLf aL lekker op.
Maar er is méér dan dat. En dat is dat we door onze opLeiding en praktijkervaring
ook een zekere "deskundigheid" berraarop
ziLten. De manier
we in ons werk met de mensen praten, vragen stellen, een spiegel voorhouden en ook stimuleren om zè1f weer initiatieven
te nemen. Een huLpverlener
zoekt, kortom, sàmen met je naar een nieuwe richting; maar
je blijft
wel^je eigen leven besturen!
3. rrWaarom maak je je zo sterk voor dat algemeen maatschappelijk werk?"
Laat ik eerst zeggen dat dit werk ook zijn betrekkelijkheid

, EEN HULPVERLENER ZOEKT SAMEN

MEÏ JE NAAR EEN NIEI,ME RICHTING,
JE BLIJFT I{EL JE E,IGEN LEVEN
BESTIJREN
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kent. Bepaalde groepetingen bereiken we in onze regio nauwelljks, zoals jongeren of alkoholverslaafden. Door Èe q?èinig
personeel zijn we daernaast telefonisch oP ons buro vaak
sleeht bereikbaar voof, mensen die ons snel wil1en spreken,
Ook nacht* en weekenddiensten - waar met name de polltie bij
ons op aandringE - komen door de geringe financiële mogelijkheden bij het algemeen maatschappelijk werk maat poeilijk van de grond.
SlechÈs in samenwerking met andere hulpinsËanties èn de
overheld kan aan deze kritiekpunten in de toekomst i.{a! gedaan worden, Toch heb ik erg veel vertrouwen in de' mogelijkheden van het algemeen maaÈschappelijk werk en maak ik me
inderdaad sEerk voor behoud van deze werksoort. De kracht
van het werk zit in het feit dat h,et zo nauw kan aansluiten
bij de mensen.,Ik geloof ook dat hulpverlening - zoveel mo,gelljk - thuls hoort, d6ór, roaar de kliënten 1even. In hun
eigen omgeving, zoals buurt, wtjk of dorp" Hulp die ver weg
van de mensen wordt verleend (zoals psychotherapeutische instel-lingen) tilt mens èn probleem weg uit de eigen §ociale
omgeving. Daardoor besÈaat de kans dat dan het zelfde wotdË
gedaan a1s in de samenleving veel gebeurt. Alle aandachÈ
wordt gericht op het probleem, resp. de persooÍr, Andere oorzaken blijven buiten schot'
Algemeen maatschappelijk werk is dan weliswaar geen 'rgespeelaliseerderr insLelling, .toch kent het ook zijn eigen specialisatie: we werken in en met de soclale omgeving van de
mensen. Dat wi1 zegger. dat we de spécÍfieke achtergronden
van een gebied kennen. En dat we kontakten hebben mët plaatselijke instanties of personen, zoals sociale dienst, aÍts
of vrijwilligersdienst. Kortom: we kennen de buurt of het
dorp waarin mensen h,onen. Naast onze oriëntaties op het gebled van psychologie, sociale weËgeving of maatschappelijke
ontwikkelingen, zoals werkloosheid, geeft dit al1es ons de
kans om mènsen .in hun totale leefwereld te aanvaarden. En
niet een onderdeel er uiÈ te lichten. Dan immers l4rofdt de
persoon mèt zijn omgeving eigenlijk niet serieus genomen!
Al"s de overheid door a11er1eÍ- bezuinigingsmaatre.gelen het

algemeen maatschsppelijk werk treft, fioèt zé.ook beseffen
dat dit tot gevolg heeft dat ze in feite kiest voor versterking van de hulpverlening door psychologen en psychiaLers
ver van de mensen. DÉór immers.gaan vele mensen in latër instantiè dac tèch naar toe. En of dat dan beter of goedkoper
za-L zLjn? "Ja, maar dat is een .ander subsidiepotjert, zeggen
de ambtenaren dan: "daar hebben we niets mee te makent'- Maar
de rnensen om wie het gaat wèl (denk nog maar eens aan Alida
1n het psychiatrlsch ziekenhuis) !

4.

rrKunnen

jullie voor de subsidiegevers nou niet duidelijk
aantonen dat maatschappelijk werk konkrete resultaten be-

reikt ? I'
Aan de hand van een prakËijkvoorbeeld wil ik op deze vraag
ingaan.

stapte op een morgen bij me binnen op een
spreekuur, Ze t.ad $rat vragen over een huursubsidieformulier,
Daar kon ik haar mee helpen. Tot zover dus een duldelijk
"resultaat(. Maar, zo bleek even later, ze kwam eigenlijk
pïaten over haar huwellJk, waar ze erg over Ln zaL. Ze Ls
45 jaar getrouwd; voor de buitenwereld waarsehijnlijk een
íldegelijk huwelijktt, hraar een gezond gezín, met drie kinderen uit voorË kwam. Mevrouw van Loon zeí Íne dat de binnenkanE er veel anders uit zag, want het was eigenlijk een
sl-echt huwelijk. Ze heeft het gevoel in het gezin alles altijd atleen te hebben moeten opknappën en nooit steun of
víarmte van haar man te hebben ontvangen. Hij was als boekhouder trouwens alle.en maar met zijn werk bezLg, En zljn
vrije tiJd was niet voor het gezïn, maar voor allerlei bestuursbaantjes in het dorp.
In heL dorp had hij ook een goed aanzien volgens haar: ',l"laar
niemand kan weten wat ik meemaakte, altijd was hij kleine:rend naar me, vooral ook in seksueel opzicht. Wat dat betreft heb ik geen leven gehad .. In tranea zei- ze me vervolgens dat ze eigenlijk vroeger al had willen scheiden, maar
dat omwille van de kinderen nieÈ deed. Trouwens, sehelden
deed je toèn niet zo gemakkelijk.
trln de tegenwoordlge tíjd, nu dat gemakkelijker gaat, za;Mevrouw Van Loon
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ik allang gescheiden zLjrit', zeí ze. Later werd haar man echter ziek en had hij - en nog steeds - veel verzorging nodig'
I'Een zieke man mag je toch niet alleen laten", is de nieu!íe
maaEschappelijke druk die ze voelt.
Mevrouw Van Loon voelt zich erg eeflzaam; ze krijgt geen enkele dankbaarheid terug van haar man' Integendeel: slechts
verwijten. Daardoor heeft ze veel verdriet.
Dit verhaal uitte ze voor het eerst van haar leven' Dat betekende erg veel voor haar, Liet ze weten. Aan het einde van
het gesprek was ze e:-g dankbaarl ze voelde zich opgelucht
en ze had het gevoel dat ze begrepen werd. Daardoor kon ze
er weer een tijdje tegen aan. Een gesprek samen met haar man
wilde ze niet: t'daar komt al1een maar méér ruzie van"'"'
Ze wilde voorlopig ook geen nieuwe afspraak maken, maar
dacht wel nog eens langs te komen.
Heeft dit gesprek nu een konkreet resultaat? Aan het slechte
huwelijk wordt niets gedaan. Evenmin wilde deze mevrouw a1léén verder praten, om vandaar uit misschien tot nieuwe
stappen in haar leven te komen. Dit betekent dat er met de
problemen van haar niets'gedaan kan worden en dat ze de
hulpverlening niet wenst voort te zetten'
En töch
Dit laatste is objektief gezien niet erg positiefl
glrag ze met een opgeruimd gevoel weg. En: wellicht hièlp het
ook dat ze er voor het eerst van haar leven over kon praten'
Misschien ontstaan er daardoor toch veranderingen. Gaat ze
eÍ met een vriendin over praten? OÍ zaL ze lnaar man duidelaten víeten hoe ze over hem denkt? De gevolgen van
lijker
één gesprek zouden wel eens groter kunoen zijn dan ríe vergissen.
moeden! Maar dat blijft
Met dit eenmalig kontakt - en zo komen ze regelmatig voor
- heb ik willen aangeven dat een objektieve beoordeling over
t'resultaten" van hulpverlening niet valt te geven. I'Jat dat
betreft houden wij een "vaag" beroepl
Overheidsinstanties di-e verwachten dat we ons bestaansrecht
kunnen aantonen met koele registratiegegevens omtrent onze
resultaten, zullen daarom nog lang moeten wachEen.
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Natuurlijk
geeft registratie
wel aan dàt er gebruik wordt
gemaakt van ons werk. Dat ís bij ons - naar landelijke maatstaven bekeken - erg veell
Ons werk is a1 met al toch tè omvattend en te gevari-eerd om
in een komputer te kunnen stoppen en daarmee de "bedrijfsresultatenil af te kunnen lezen. En iets over de personen
zeLf of over de inhoud van de kontakten prijsgeven kan niet.
Want privé-gegevens zullen rre nooit en te nimmer gaan doorgeven.

5. "Blijf je dit werk je hele leven doen?"
Ik denk we1 dat ik betrokken zaL bli-jven bij het maatschappelijk werk, maar niet altijd in de dagelijkse uitvoering.
Doordat ik na de opleiding voor maatschappelijk werker nog
een voortgezette opleiding heb gevolgd, zou ik mogelijkheden
hebben in organisatorische of begeleidende funkties van dit
werk.
Maar voorlopLg zit

ik nog met veel plezier in het uitvoerend
werkl omdat ik - ondanks moeilijke en teleurstellende kontakten, ook die horen erbi,j - dagelijks mensen ontmoet die
zeggen dat het ze goed doet om te praten. Tk zLe ook dat ze
meestal erg hun best willen doen om er zèlf weer boven op
te komen. Ervaringen kortom, zoals in de praktijkschetsen
omschreven, die ik fijn vind om mee te maken.
Daarnaast voel ik me betrokken bij de sociale omstandigheden
rdaarin mensen leven. Als daar al wat aan veranderd kan worden, dan moet men daar eerst zè1f bewuster van zijn geworden. In ons werk kunnen we daar zeker aan bijdragen. Zo zagen \,íe in het eerste praktijkverhaal,
van Janneke e4 Hans,
dat ze beiden al meer inzicht hadden in hun mogelijkheden
om dingen te bespreken, Niet a11een bij elkaar, maar ook
naar anderen. Janneke zal zLc}r daardoor sneller aansluiten
bij (vrouwen-)aktiviteiten
in het dorp en Hans zaL zLdn eerder thuis voelen in akties op zijn werk, om ook dóór te
ijveren voor verbeteringen.
Nu kom ik niet alleen maar Jannekes en Hansen tegen in mijn
werk. Uiteraard niet, er zLjrL voorbeelden Benoeg waarin minder of helemaal niet valt aan te wijzen, dat mensen "bewus-
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ter't zijn geworden van eigen mogelijkheden en sociale omstandigheden. Ik hoop en denk dat in veel van dié gevallen
mensen toch het gevoel hebben gehad serieus genomen te zijn.
DaE ze ook weer \.rat rust hebben gekregen doordat ze hebben
kunnen pïaten. Een volgende keer zullen ze wellicht toch iemand in eigen omgeving aanklampen, om mee te spreken: u bijvoorbeeld I
Tot slot richr ik me rechtstreeks tot de lezer.
Ik heb in dit boekje getracht duidelijkheid te geven over
$rat ik dagelijks, als maatschappelijk werker, doe. Ik heb
dat niet gedaan omdat ik vind dat ik dat op zotn unieke of
bijzondere manier doe. Het enige bijzondere is, dàt ik het
heb opgeschreven.
Ik heb het erg leuk gevonden. Ik hoop dat het interessant
r,ías om te lezen. InJellicht heeft het tot nadenken gestemd en
geeft het aanleiding om er over te praten. Bij u thuis, of
op het werk. Of wellicht in een bestuur, gespreks- of studiegroep. Misschien hoor ik het eens van ul
Voor aLle duidelijkheid:
mijn meningen en werkervaringen
gelden natuurlijk
niet voor alle maatschappelijk werkers.
Daarnaast zijn lang niet alle.. facetten van de huLpverlening
aan bod gekomen.
Door mijn uitleg en voorbeelden hoop ik in ieder geval dat
het begrip rrmaatschappelijk werk" wat gewoner is geworden,
I,Jie door studie belangstelling heeft voor dit werk, heeft
nu ook wat inzicht in de dageLijkse praktijk. Ën il-j die via
vrijwilligerswerk
of andere betrokkenheid te maken hebben
met dit werk, hebben hier nu ook op een andere manier mee
kennis gemaakt dan via jaarversLagen, notars of negatieve
perspublikaties.
Als er \íeer eens een artikel verschijnt, waarin gezegd wordt
dat welzijnswerkers slechts misère kweken, hoop ik dat u ook
terug denkt aan de hier omschreven praktijk, Is daarin méér
misère aangekweekt? Of hiè1p het ook? U oordeelt zeLt maart
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Noten

1). Haagse Post, nr. 39, 1980. Interview met de filosoof
Hans Achterhuis.

2). In bi.jlage 1 staat een overzicht van enige registratiegegevens over 1980 van ons rayonteam.
3). "De kerk wij samen", een brochure van het bisdom Haarlem.

4), Uit: "de burger a1s andragoog". H.C'M' Miehielse, uitgave

Boom.

5). Profijt van de overheid La 7977. Uitgave van het Sociaa1 Cultureel Planburo.
Uit een onderzoek van dit buro kwam naar voren dat van
de overheidssubsidies aan maatschappelijke dienstverlening (o.a. het algemeen maatschappelijk werk) ruim 70%
ten goede komt aan huishoudens wier inkomen op of rond
het sociaal minimum ligÈ. Tevens werd opgemerkt dat het
algemeen maatschappelijk werk zidn konsentreert bij
huishoudens met een lage of iets uitgebreidere oplei6).

ding.
De Sociologie van de psycho-therapie. A. de Swaan e.a.,
deel 2, Aula-boeken: 662.
Uit een in dit boek gepresenteerd onderzoek bij een instelling voor psycho-therapeutische hulpverlening bleek
dat kjliënten die naar inkomen, beroepsPrestige en oPleidingsnivo tot de laagste helft van de bevolking behoorden, slechts 3"L vat het totale kliëntenaantal vormden.

7). Uit: "Langs de 1ijn". Marjan van Soest-Do1s, Leo van
Brakel en Jaap Buitink. Skriptie H.8.0.-M'l'i., 1976.
8). tlat hebben kontaktbrekers ons te zeggen. Mar van
Spreeuwel. Artikel 1n Marge, nr. 1, 7982,
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I i terqt uu r lijst

- Maatschappelijk werk, Westfries bekekenl Cees van Langen,
skriptie MBO, 1979.
rrlnfoos" over basis- Hoe sta jÍ.j in het werk?; artikel in
werk/traditioneel werk, uitgave Joint, 1980, nr. 1.
- De Burger aIs andragoog; H.C.M. Michielse, uÍ-tgave Boom'
Een geschiedenis van 725 iaar welzijnswerk'
markt van welzijn en geluk; H. Achterhuis, uitgave Ambo
De
- Ook in het algemeen maatschappelijk werk preventie, zeker
op het platteland; J. Callens, skriptie IVABO, 1980.
- Zelfhulp en welzijnswerkl redaktie B. Bakker en M- Karel.
Uitgeverij Samson, Sociale en culturele reeks. Ervaringen
van professionals met zelfgeleide groepen'
- Langs de lijn;.Marjan van Soest-Do1s, Leo van Brakel en
Jaap Buitink. Skriptie H.B.O.-M.t'l ., !976, over samenwerking tussen hulpverleners in de eerste lijn; en de kliënt
dan? Staat deze 1àngs de lijn?
- Politiserend welzijnswerk, een oriëntering. B. de Turck,
uitgave Link'
- Terug naar afi professionaliseren, wat doe je ermee?
Skriptie IVABO, 1981' Henk Haalboom, Piet Vrolijks en Jaap
Buitink,
- Sociologie van de psycho-therapie, deeL 2, A. de Swaan,
uiEgeverij Aula.
- Ik denk dat welzijnswerkers heel direkt misère lcweken' Artikel in de Haagse Post, nr. 39, 1980. (Als voorbeeld van
een reeks verzamelde kritieken over het welzijnswerk).
De
aanval op het welzijnswerk. Kongresmap NOW 1981.
-

is een greep uit de literatuur die de afgelopen
jafen mijn houdjng en meningen mede hebben gevormd.

Bovenstaande
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Bijloge í

enkele re gistratiegegevens

Enkele registratiegegevens van Ir"t rayon opmeer van de
Stichting voor algemeen maatschappelijk werk . in oostelijk
West-Friesland over het jaar 1980. Het rayon Opmeer heeft
cLrca 45,000 inwoners.
Aantal kliënten per 1 januari 1980 bekend:
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nieuwe aanmeldingen in 1980 (meer dan een kontakt):
nieuwe eenmalige aanmeldingen ín 1980:
Totaal aanËal kliënten (individuen of gezinnen):

2Z!

In

429

1980 afgesloten aanÈa1 gevallen:

Over per 31-12-1980:

Registratie per probleemrubriekg betreft de 302 aieuwe
meldingen in 1980 van meer dan een gesprek:

302
164

145

aan-

partner/echtscheidingsprobleem
gezinsprobleem

58

opvoeding sprobl eem

32

andere relatieproblemen

formulieren
financiën
huisvesting
persoonli jke problemea
nerveuze kLachten

ziekte/handikap
zakelijke informatie
advles sociale wetgeving
advies juridische vragen
bemiddeling bij konflikten
drank/drugs
andere problemen

20

6
_L)

22
1ö
78
6
7
7
7

5

2Z
3

2

302

Probleemrubriek van d,e 164 eenmalige kontakten:
informatie { sociale wetgeving etc. )

80

89

bemiddeling (met instanties/buren)
advisering (op allerlei gebied)
konkrete dienst (invu11en papieren etc.

t2
56
)

15

I

onbekend

764

Eenmalige kontakten

tot 21 jaar
2t - 35 jaar
35 - 50 jaar
50 - 65 jaar

boven 65 jaar
onbekend

in

1980 naar

leeftijd:
8

29
l+8

35

40
4

164

Aantal gesprekken per aanmeldingq voorzover bekend over de
429 afgesloten kontakten in 1980. (de eenmalige kontakten
uiteraard niet meegerekend) :

a. op het buro
b. op huisbezoek
c, in groepen
Totaal t

899

769

194
7862

Dat betekent gemiddeld ruim vier gesprekken per aanmeldlng,
Van de nieuwe aanmeldingen tn 1980 behoorde 45"L tot de hier
al langer wonende (VJestfriese ) bevolking, teriliri j1 dus 55%

van de k1íënten van buiten dit gebied hier is komen wonen,
N.B. Achter alle 574 it bns team in 1980 behandelde aanmeldingen gaan weer 574 menselijke verhalen schuil. Dàt
ben je bij cijfers zo gauw vergeten.... ..
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Bijloge

2

handleiding v0oÍ gespreksgroepen

Er is mij meermalen gevraagd of er praktijkvoorbeelden uit
het maatschappelijk werk bestaan om te gebruiken a1s diskussiemateriaal. Vooral in kringen van maatschappelijk werkbekerken, humanistlsch verbond, welsturen, vrijwilligers,
gespreksgroepen
in wèlk verband dan ook
zijnskommissies of
is er nauwelijks geschikt praktijkmaterj-aal voorhanden. tr^lelnu, alle verhalen uit dit boek, zijn naar mijn mening bruikbaar voor dergelijke groepen.
A1s korte handleiding voor diskussies heb ik de navolgende
diskussievragen opgesteld, die pèr praktijkverhaal behandeld
zouden kunnen worden.
VRAGEN.

7.

voor vragen en/of problemen van de kliënt komt u in
het verhaal tegen?
2. I.trat voor indruk krijgt u van de oorzaken van het proI^Jat

b1 eem?

3, Herkent u deze vragen uit het leven van "alledag'r?
4. Zl- ir. er ook punten in het verhaal die u erg vreemd vindt?
5. Kunt u zich voorstellen in een vergelijkbare situatie
naar een hulpverlener te stappen?
6. Wat vindt u van de aanpak van de maatschappelijk werker?
7. ZLeX u andere mogelijkheden in dit geval?
8. Hoe zou een goede vriend of kennis van de kliënt met deze
situatie om (kunnen) gaan?
9. Ervaart u een specifieke aanpak van de maatsehappelijk
werker die een vriend of buurman niet zou (kunnen) vo1gen?
ALGEMENE VRAGEN,

1. In een aantal verhalen komen ook invloeden van br.ritenaf
naar voren. Herkent u die?
2. Vindt u het juist dat maatschappelijke oorzaken in de
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hulpverlening aan bod

komen?

3. Sterker nog: vindt u het juist dat een hulpverlener initiatieven van de kliënt op maatschappelijk gebied stimuleert ?
- voorbeeld: in het verhaal "Janneke en Hans" wi1 Janneke
meer met andere vïour^7en praten over haar ervaringen en
heeft ze zin om een VOS-kursus op te gaan zetten.
voorbeeld:
in het verhaal van ilAlida en de eenzaamheidsgroep" zegt Alida dat het goed zov ziiÍl dat er
méér mensen tlil die afhankelijke en passieve hulpsfeer
zouden stappen.

4. "Hulpverlening hoort zoveel mogelijk thuis, dóór waar de
mensen leveott. Deelt u deze mening?
5. rrHulpverlening moet zichzelf goed "naar buiten toeil presenterenrr. Deelt u deze mening?
6, Heeft u zè1f ervaringen met hulpverleners, of van anderen
ervaringen

7.

gehoor:d?

beeld van het maatschappelijk werk vóór lezing
van dit boek?
8. Is dat beeld veranderd? Zo ja, höe en waardoor?
9, Heeft u nog andere opmgrkingen na lezing van de verhalen
en de andere tekst?
WaÈ was uw

10. Fiè1pt het

ook?

P.S. Voor dlskussie en gebruik bij studiedoeleinden verwijs
ik naar een bijlage welke los verkrijgbaar is bi.j de
Noi,J, Oudegracht 46 bis, 3511 AR UTRECHT (030 - 334144\
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Over de outeur
Jaap Buitinic (1948) startte zLin werkzaamheden in de we1zíjnszo'rg btj de administratie van de Gemeentelijke Sociale
Dienst van Amsterdam. In di.e rijd is hij aan heÈ M.B-0. te
Amsterdam gaan studeren, !{aar hij in 1973 afstudeerde a1s
soclaal dienstverlener.
Vervolgens doorlíep hij het H.B.O. voor maaÈschappeliik werk
in Haarlem en rondde deze opleiding in 1976 af. De posiLie
van welzijnswerkers stond gedurende zijn Voortgezette Opleiding aan het IVABO (Amsterdam 1981) centraal en beeindigde
daarmee zijn opleiding, die voortdurend in het Èeken stond
van de ttpositie van de k1iëntir.
Zo beschreef Jaap Buitink de hulpverlening aan surinamers
binnen de Soclale Dienst a1s skriptieopdracht vooÍ het
M.B.O.. In zijn skriPtie voor het H.B.O. gaf hij een beschouwing van de samenwerking Ëussen eerste lijns-weÍkers
en de positie van k1iënten. De derde studleopdracht schreef
hij in het kader van zijn Voortgezette Opleidlng en ging
dàarin dieper in op de konsekwenties van professioneel welzijnswerk voor kliënten.
De algemene vraagstelling "Hoe vlndÈ hulpverlening aan
k1iënten plaats?rt loopt a1s een rode draad door de drie
genoemde skripties en krijgt in deze uiÈgave 'lHelpt het
ook?t' een vervolg.
De prakt{kervaringen opgedaan in de sociale dienstverlening
en uit het Algemeen Maatschappelijk Werk (Jaap Buitink is
momenteel verbonden aan de Stichting voor Algemeen Maatschappelijk lJerk .Oostelijk tíest-Friesland) staan centraal

in deze uitgave. Jaap Bultink tracht híerin door een
kritische beschouwing van heE dagelijkse maatschappelijk
werk, anderen eerr kijkje aehter de schermen te geven'
Zijn dank gaat uit aan a11en die hem hielpen bij de samenstelling van deze publtkatie' Speciale dank gaat uit naarí
Anneke Wíllemse' (supervisor aan de Voortgezette 0pleidlng)
die hem naast de eerste oPboulíende kritiek het nodige zelfveïtrouwèn gaf om het idee van deze uitgave verder uit te
werken.
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