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Opbouw verhaal  
 
 
 

• De opdracht van sociaal werk 

• Probleemfiguraties, rationele 
fictie en ‘framing’ 

• Gelaagdheid van problematiek 
in SW 

• Interventiematrix als 
hulpmiddel 
 



Definitie sociaal werk van IFSW (2014)  

Sociaal werk 

• Is een praktijkgerichte professie en een academische discipline die 
maatschappelijke verandering, sociale cohesie en de emancipatie en 
zelfstandigheid van mensen bevordert.  

• Principes van sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve 
verantwoordelijkheid en respect voor diversiteit staan centraal in het 
sociaal werk.  

• Versterkt door theorieën van sociaal werk, sociale wetenschappen, 
geesteswetenschappen en relevante lokale kennis, stimuleert het 
sociaal werk mensen en instituties om uitdagingen in het leven aan te 
gaan en het welzijn van individu en samenleving te verbeteren.  

 

Vertaalde definitie overgenomen uit het Beroepscompetentieprofiel van de 
sociaal werker (2018) 

 



Probleemfiguraties* 

• Waar gaat het om: ongewenste situatie / 
ongewenste gedragingen / of juist kansrijke 
situatie 

• Oorzaken: micro, meso, macro niveau 

• Doelen van interventie: wat moet er veranderen? 

• Interventiestrategieën: hoe gaan we dat doen? 
 

 

* Term uit onderzoek Van Wel (1988) naar gezinnen onder toezicht (periode 1924 – 
1975 Utrecht) 

 



Rationele Fictie* 

Rationele fictie: 

• Het overtuigende én gedeelde verhaal waarmee 
op een bepaald moment in de tijd gelegitimeerd 
wordt dat er ingegrepen wordt, waarin, en hoe 

• Is een sociaal construct dat verschuift door de 
tijd. 

 
* Term uit onderzoek Van Wel (1988) naar gezinnen onder toezicht (periode 1924 
– 1975 Utrecht) 

 

 

 



Sociaal constructivisme* 

• De theorie dat onze ervaring van de wereld (deels) 
geconstrueerd wordt door sociale processen die 
afhangen van de maatschappij waarin we leven. Én dat 
we de wereld ook op basis van deze ervaringen weer 
opnieuw construeren… 

dus: 

• Hoe we de werkelijkheid ervaren en benoemen hangt 
af van de normen en waarden die gelden in de 
maatschappij. Maar je bent géén passieve ‘speelbal’. 

 
*Peter Berger en Thomas Luckmann: The social construction of reality (1966).  



Totstandkoming van het dominante 
verhaal 

Bewuste of onbewuste ‘framing’: 

• Een proces waarbij mensen beïnvloed worden in hun 
waarneming en het maken van keuzes, door het selectief 
betekenis geven aan woorden en zinnen.  

– Sociaal werkers zijn paternalistisch (jaren ‘60 en ‘70) 

– Sociaal werkers creëren hun eigen vraag (jaren ’80) 

– Sociaal werkers pamperen en ‘nemen over’ (jaren ‘00) 

– Vluchtelingen: gelukszoekers 

– Trump gebruikt de term ‘migratiecrisis’ in de VS als rechtvaardiging om 
een muur te willen bouwen. Vluchtelingen zijn hier vooral criminelen. 
 

• ‘Framing’ is niet onschuldig en heeft consequenties… 
 

 



Voorbeeld armoedeproblematiek 
(constante binnen sociaal werk) 

• Waar gaat het om: 

– Grote groepen mensen ervaren allerhande 
psychosociale en materiële problemen: financiële 
problemen, gezondheidsproblemen, slechte 
huisvesting, instabiele relaties, huiselijk geweld, 
opvoedingsproblemen. 

 

Nb. Project verstandig duikelen gaat ook voor 
belangrijk deel over deze groep 

 

 



Duiding van de problematiek (framing) 

• Maatschappelijk onaangepast of asociaal (jaren ‘50-’60) 

• Symbiotische gezinnen (jaren ‘70) 

• Probleemcumulatie gebieden (PCG’s) (jaren ‘80) 

• Multi-problem gezinnen (MPG) (jaren ‘90-’00) 

• Kwetsbare gezinnen (laatste decennium) 
 

Werkt door in (eenzijdige) interventiestrategieën: 

• Onmaatschappelijkheidsbestrijding (woonscholen / 
heropvoeden), gezinstherapie, Mobility Mentoring, 
leefstijladviseur (alles gericht op microniveau) 

• Sociale actie (alles gericht op macroniveau). 



Voorkom eenzijdige focus binnen de 
probleemfiguratie (definitie SW!) 

• In benoemen van de problematiek: wat 
benoemen we als probleem? 

• In benoemen van de oorzaken 

• In de doelen die je wilt bereiken 

• In de interventiestrategieën die gekozen 
worden  



Problematiek in een brede context 
geplaatst 

• Armoede als structureel probleem met 
individuele gevolgen  

– Armoede is een maatschappelijk mechanisme* van 
sociale uitsluiting dat zich uitstrekt over meerdere 
gebieden van het individuele en collectieve bestaan. 
Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde 
leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kunnen 
ze niet op eigen kracht overbruggen.’  

(Vranken, Geldof & Van Menxel, 1998, blz. 33.) 

 

*auteurs noemen het een ‘netwerk’ van sociale uitsluiting.  

 



Probleemfiguratie is gelaagd 

Als je een probleem hebt gesignaleerd: 

• Analyse maken op micro-, meso- en macroniveau 

– Wat is er aan de hand in de gezinnen en hun sociale netwerk en 
informele structuren 

– Wat speelt er op voorzieningenniveau (aanwezigheid, 
toegankelijkheid, samenwerking en afstemming, deskundigheid 
professionals) 

– Uitsluiting bevorderende mechanismen in heersende ideologie, 
beeldvorming, (overheids-)beleid 

• Doelen en oplossingen op meerdere niveaus in samenhang 



Kernoriëntatie van sociaal werkers 
gericht op twee assen 

 Hulpverlening / ondersteuning 
 

   psych. soc. beg. lotgenotencontact 

   schoolmw Alzheimercafé 

Individueel      Collectief  

 
   rehabilitatie culturele interventies 

   mentoraten stimuleren burgerinitiatieven 

 

   Activering / participatie 



In de praktijk: te weinig aandacht voor 
structurele problemen 

• Dat zijn: terugkerende, hardnekkige problemen, 
structuren en processen die buiten de directe 
invloedsfeer van individuen of hun gemeenschap liggen 
en die hun kwaliteit van leven (zelfrespect en 
zelfredzaamheid) ondermijnen.  
• Bijv. uitsluitingsmechanismen in schoolcarrière, sportclub, 

bedrijfsleven, ontoegankelijke voorzieningen (mesoniveau) 

• Bijv. heersende ideologie, negatieve beeldvorming over groepen 
die er niet bij horen (macroniveau)  

 

• Politieke / maatschappelijke context wordt  veelal als 
gegevenheid beschouwd. 

 



Toevoegen derde as:  
Invoegen - Structuraliseren 

Structurele problemen meenemen in analyse en 
interventiestrategie: 

 

• Invoegen: werken aan de individuele gevolgen 
van structurele problematiek 

• Structuraliseren: werken aan 
beleidsverandering en maatschappijhervorming 

 





Nodig voor as 3: Aandacht voor eigen 
perspectief en handelen 

• Opleiding, bijscholing  

• Supervisie en intervisie 

• Ook multidisciplinair zoals het leefwereldteam in 
Verstandig Duikelen 

• Goed luisteren, waarnemen en signalen serieus 
nemen, ‘reframen’ vanuit beroepswaarden, 
adresseren 

• Oefenen in inspraak en tegenspraak 

• Professionele reflexiviteit 

 



Nodig voor as 3:  
Aandacht voor lokale regels en beleid 

• (beleidsgericht) signaleren is 
instellingsaangelegenheid 
– Signaleren is overstijgt individuele waarneming en 

ervaring van sw’ers 

– Het vraagt om visie, beleid, deskundigheid 
onderzoek, toetsing  

– Het moet gedragen worden door management en 
beleid: openstaan voor inspraak en tegenspraak 

– Het vraagt om stevige stellingname -op 
instellingsniveau- naar buiten toe. 



Nodig voor as 3:  
Maatschappelijke agendering 

• Niet vanuit één instelling of werksoort 

• Niet kritiekloos aansluiten bij de inkopers, 
aanbesteding, opdracht  

• Ook uitgaan van eigen professionaliteit en 
kernwaarden. Niet alleen invoegen, maar ook 
tegenspreken.  

• Risico om verantwoordelijkheid op dit terrein 
bij individuele werkers of ‘sociaal 
ondernemers’ neer te leggen 

 



Hernieuwde 
aandacht voor 
sociale actie 



Bijsluiter as 3 

• Structuraliserende interventies altijd 
hand in hand met invoegende 
interventies.  

• Hoe kunnen we effectief bijdragen aan 
verandering, en tevens “de boel bij 
elkaar houden”? (het spreekwoordelijke 
kopje thee van Job Cohen in 2000) 

• Laat je niet ringeloren: “Welzijnswerkers 
leveren geen hondenbrokken” (Van 
IJzendoorn en Van der Laan, 1996) 
 


