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Hulpverlening aan bedeelden, cliënten, klanten

Aan het begin van de jaren zestig waren er in Nederland zo'n 10.000
particuliere hulpverleningsinstellingen. Er waren instellingen die al voor de
Tweede Wereldoorlog waren opgericht, maar ook een groot aantal nieuwe. De
reeds voor de oorlog ingezette specialisering zette zich door.

De maatschappelijke hulpverlening was aan het einde van de jaren tachtig in
drie soorten onder te verdelen. De eerste vorm was het maatschappelijk werk:
het bedrijfsmaatschappelijk werk, het maatschappelijk werk verbonden aan
bijvoorbeeld Gemeentelijke Sociale Diensten (opvolgers van de burgerlijke
armbesturen in de gemeenten) en het algemeen maatschappelijk werk. Deze
laatste hield zich bezig met de opvang van mensen die om verschillende
redenen in moeilijkheden zaten, zoals zwervers, alcoholisten, alleenstaande
moeders en mensen met gezinsproblemen.
De tweede soort hulpverlening was het 'opbouwwerk', de club- en buurthuizen
en in het algemeen de vorming en ontwikkeling van het individu - de opvolgers
van instellingen zoals 't Nut en Ons Huis, en het Jeugdwerk. De derde soort
hulpverlening was de Kinderbescherming. Bij het maatschappelijk werk en de
kinderbescherming bestond er ook nog een onderscheid tussen opvang in
tehuizen en opvangcentra (intramuraal) en de hulp die daarbuiten werd
gegeven.

De organisatie van al deze verschillende instellingen probeerde men door
middel van koepelorganisaties enigszins te regelen. Op basis van geloofs- en
levensovertuiging waren er al landelijke koepels, maar ook voor de
verschillende soorten hulpverlening werden lokale, regionale en landelijke
organisaties opgezet (een aantal bestond al voor de oorlog). Dé organisatie
voor het maatschappelijk werk was de MVAW, vanaf 1954 genaamd de
Nationale Raad voor het Maatschappelijk Werk. De aanvankelijke doelstelling
was de coördinatie van het werk. Met de toenemende overheidsbemoeienis
probeerde men tevens als verbindingsorgaan tussen de instellingen en de
overheid op te treden. Dit ging echter zeer moeizaam, enerzijds omdat de
instellingen te strak vasthielden aan hun onafhankelijkheid en anderzijds
omdat de overheid zelf steeds vaker de coördinerende functie wilde
overnemen.
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Als belangrijkste vernieuwend element in de individuele hulpverlening uit deze
periode moet een nieuwe methode worden genoemd. Na de oorlog was er door
uitwisseling van personen met en literatuur uit Amerika, grote aandacht voor
de methode van het 'social casework' ontstaan. Deze nieuwe methode paste in
de algemene veranderingen die zich in de hulpverlening voltrokken: de
professionalisering en de grotere aandacht voor de individuele achtergronden
van de hulpbehoevende. Marie Kamphuis was een van de mensen die in
Amerika met het 'social casework' kennis maakte en zij heeft, onder andere
door middel van haar artikelen, over dit onderwerp een grote rol in de
verspreiding van deze methode in Nederland gespeeld. Het casework vroeg
een uitgebreidere opleiding van de hulpverlener, omdat kennis van de
psychologie, ervaring en begeleiding (supervisie) hierbij vereist waren.

De belangrijkste uitgangspunten van deze methode waren:
- eerbied voor de menselijke persoonlijkheid;
- erkenning van het feit, dat eenzelfde ervaring of gebeurtenis voor
  verschillende mensen een verschillende betekenis kan hebben;
- aanvaarding van de cliënt (nieuwe term voor arme, bedeelde of
  verpleegde) zoals hij is, de hulpverlener moet zich onthouden van het
  opdringen van een beslissing of keuze aan de cliënt;
- inschakelen van de cliënt bij het zoeken naar oplossingen, hem tot
  medewerker maken, hem vertrouwen schenken (geen inlichtingen vragen
  zonder zijn voorkennis);
- controle van de caseworker over zijn eigen gevoelens (onderdrukking van
  antipathie en verkeerd gebruik van autoriteit);
- het werken van de caseworker in georganiseerd verband.

Er bestonden aanvankelijk, vooral in confessionele kringen, grote bezwaren
tegen deze methode. Het belangrijkste argument was, dat door de zakelijke en
individuele aanpak de godsdienstige beïnvloeding geringer zou worden.
Kamphuis vond dat evangeliseren niet de taak van de maatschappelijk was. In
de confessionele hulpverlening was het maatschappelijk werk een verlengstuk
van het pastorale werk. De hulpverlener deed zijn taak uit christelijke
naastenliefde en om de hulpbehoevende voor de kerk te bewaren. Bovendien
had de kerk grote moeite met de toepassing van psychologie (Freud) in de
casework methode. Freud gold als de grote ontkenner van alles wat met
godsdienst te maken had.
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Ook de bestuurders van maatschappelijke instellingen maakten bezwaar tegen
deze professionalisering. Zij zagen het maatschappelijk werk én de
maatschappelijk werker als een verlengstuk van henzelf en ze beseften dat zij
door toepassing van de casework methode buiten spel gezet zouden worden,
omdat het werk veel meer opleiding en inzet vereiste. Dat de methode toch al
vrij snel algemeen gehanteerd werd, had te maken met het enthousiasme van
de werkers en de behoefte aan vernieuwing. De nieuwe methode
onderstreepte de metamorfose van de hulpverlener als degene die op
paternalistische wijze en op basis van liefdadigheid zijn werk deed, naar de
professionele hulpverlener die het individu in zijn waarde liet. Hulp was een
recht en niet een gunst.

De professionalisering van de hulpverlening werd bekroond met de opstelling
van een beroepscode in 1962. Daarmee werd na een lange strijd bereikt, dat
maatschappelijk werkers zich aan regels moeten houden (onder andere de
privacy van de cliënt moeten waarborgen), een opleiding moeten hebben en
recht hebben op een redelijke betaling. Dat wil niet zeggen dat het gedaan was
met de vrijwilligers maar ook voor hen kwamen er cursussen en opleidingen.
Het grootste deel van het werk werd echter door beroepskrachten gedaan. Zij
waren onderdeel van de grootste groep van de beroepsbevolking, namelijk die
die werkzaam is in de dienstensector.

Vanaf de jaren zestig kwam er vanuit de overheid meer behoefte aan sturing
van het welzijnswerk om greep te kunnen houden op de sterk uitdijende en
versplinterde hulpverlening en binnen het maatschappelijk werk ontstond,
onder invloed van de sociale veranderingen, hevige kritiek op de doelstellingen
ervan. Deze twee ontwikkelingen hebben een tegengestelde uitwerking gehad.
Anderzijds was er een aanvankelijk geloof in de maakbaarheid van de
samenleving en het mogelijke welzijn van het individu in de maatschappij. Aan
de andere kant werd het beeld van het maatschappelijk werk aangetast door
de ontkenning binnen de welzijnswereld van de mogelijkheid of zelfs de
wenselijkheid van deze maakbaarheid. Het uiteindelijke gevolg was, dat er
grote twijfel over de functie van het maatschappelijk werk voor het individu en
de samenleving ontstond. Dit, gevoegd bij een economische recessie aan het
begin van de jaren tachtig, maakte van het welzijnswerk een sluitpost van de
overheidsbegroting.
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Na de oorlog was de invloed van de overheid op het maatschappelijke leven
enorm toegenomen. De negatieve gevolgen van de industrialisatie werden
opgevangen door een stelsel van sociale voorzieningen dat sinds die tijd niet
wezenlijk veranderd is. De aanpak van problemen van immateriële aard werd
uitgevoerd door een uitgebreid netwerk van particuliere
hulpverleningsinstellingen, die aan het begin van de jaren zeventig voor 100%
door de overheid werden gesubsidieerd. In 1964 werd het ministerie van
Maatschappelijk Werk omgedoopt tot het ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk (en in 1982 opgevolgd door dat van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur). Welzijn werd het centrale begrip, de overheid
achtte zich verantwoordelijk voor het welzijn van haar burgers. In toenemende
mate ontstond er behoefte aan invulling van dit begrip. Daartoe werd aan het
begin van de jaren zeventig een nieuwe weten-schappelijke studierichting
ingericht: Sociale Pedagogiek werd Andragologie. Deze wetenschapstak zou
het ambachtelijke maatschappelijk werk moeten voorzien van een meer
wetenschappelijk verantwoorde basis. Voor die tijd werd de wetenschappelijke
fundering geleverd door Sociologie, Pedagogiek en Psychologie. De oprichting
van een eigen studierichting mag wel gezien worden als het hoogtepunt van
politieke en maatschappelijke waardering voor het welzijnswerk.

De overheid wilde inmiddels meer dan alleen het betalen van de rekening.
Minister Klompé kwam in 1970 met een Memorandum, waarin een wettelijke
basis voor de financiering van het maatschappelijk werk gelegd werd.
Hoofddoelstelling van de overheid was de bevordering van de doelmatigheid
van het particulier initiatief. Gedurende de jaren zeventig en tachtig werden
verschillende pogingen gedaan om deze wettelijke regeling tot stand te
brengen, dit gebeurde echter pas in 1987 met de Welzijnswet. De invloed van
de overheid werd wel steeds groter, waarbij het beleid gericht was op
coördinatie, democratisering en decentralisering, in die volgorde in tijd,
afhankelijk van de politieke kleur van de minister voor Maatschappelijk Werk.
De democratisering werd door linkse politici (in de periode 1973-1977: Van
Doorn, Politieke Partij Radicalen, en Meijer, Partij van de Arbeid) voorgestaan.
Deze wens valt samen met de ontwikkelingen in de samenleving en het
welzijnswerk aan het eind van de jaren zestig en in de jaren zeventig.

De economische en sociale ontwikkelingen in Nederland vanaf begin jaren
zestig (volledige werkgelegenheid, grotere welvaart, consumentisme,
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ontkerkelijking en ontzuiling, democratisering en maatschappijkritiek en
individualisering) hebben grote invloed gehad op het maatschappelijk werk.
Waren in de jaren vijftig en zestig de opvang en aanpassing van mensen die in
de knel kwamen en het opheffen van grote verschillen tussen arm en rijk dé
uitgangspunten van het maatschappelijk werk, in de jaren zeventig ging men
ernstig aan deze doelstellingen twijfelen. Ten eerste vroeg men zich af met
welk recht de hulpverlener enerzijds de norm stelde en anderzijds de
hulpbehoevende probeerde aan te passen aan deze norm. In de tweede plaats
kreeg men (ook onder invloed van nieuwe methoden zoals het 'social
casework') meer aandacht voor de inbreng van de hulpbehoevende bij de
hulpverlening. Ten derde stelde men ook de democratisering binnen de
instellingen aan de orde, waarbij de werkers meer inbreng eisten ten koste van
de besturen, een ontwikkeling die al door de professionalisering was ingezet.
Als laatste en belangrijkste verandering moet genoemd worden de onder
invloed van de tijdgeest opkomende eis tot aanpassing van de doelstelling van
het maatschappelijk werk. In plaats van te zoeken naar de oplossing voor de
problemen bij de cliënten, zou men zich beter kunnen bezighouden met de
verandering van de samenleving die de problemen creëerde.
Deze ontwikkelingen brachten een alternatief hulpverleningscircuit op gang. De
bestaande instellingen probeerden zich aan de nieuwe ontwikkelingen aan te
passen, maar voor sommige gingen deze veranderingen niet ver genoeg. Op
alle gebieden van de hulpverlening kwamen er alternatieve instanties, waarbij
sociale actie centraal stond. De cliënten moesten bewust gemaakt worden van
het feit dat de oorzaak van hun problemen niet bij hen lag, maar in de
maatschappij.

Dit alles mondde uit in wat men de crisis van het welzijnswerk noemt. Men
realiseerde zich dat enerzijds het aantal cliënten niet afnam, maar toenam en
anderzijds dat een aantal cliënten ook steeds weer terugkwam
(draaideurklanten). Het proces dat onder de welzijnswerkers gaande was, is
wel omschreven als navelstaren. Er bestond grote twijfel over de vraag of de
wijze van hulpverlenen wel goed was en of hulp verlenen überhaupt wel
mocht. Zowel naar binnen als naar buiten werd het beeld van de hulpverlener
als probleemoplosser fundamenteel aangetast. Dit uitte zich in een afname van
het aantal studenten aan sociale academies en in de grote uitval van
professionele hulpverleners uit het welzijnswerk. Het gemiddelde aantal jaren
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dat een hulpverlener ook daadwerkelijk als hulpverlener werkzaam is, schijnt
vijftien te zijn.
Gevoegd bij de economische crisis en de bezuinigingen van de overheid aan
het begin van de jaren tachtig, betekende dit een ommekeer in de
ontwikkelingen die in de jaren zestig en zeventig waren ingezet. De overheid
meende niet alleen uit economische motieven op het welzijnswerk te moeten
bezuinigen. Rationalisering van de organisatie van het welzijnswerk door fusies
en reorganisaties, decentralisatie van de taak van de overheid en terugkeer
naar de zorgzame samenleving werden dé doelstellingen van het ministerie
van WVC. Dit hangt samen met een maatschappelijke verandering in de
richting van een groter individualisme.

De Nederlandse bevolking is sinds de jaren zestig door de ontkerkelijking en
ontzuiling, door de veranderingen binnen het gezin en door het ontstaan van
de consumptiemaatschappij minder gemakkelijk in te delen in groepen en
categorieën. De basis waarop de organisatie van het welzijnswerk was
ontstaan, verdween vrij snel. Hulp op basis van geloofs- of levensovertuiging
werd niet langer relevant geacht. Door fusies probeerde men de hulp
efficiënter te organiseren. Daarnaast was het de overtuiging van de overheid,
in de persoon van de minister van WVC, E. Brinkman, dat hulp verleend moest
worden op het niveau van burenhulp. De overheid moest zich niet zelf met de
hulpverlening bezighouden, maar die overlaten aan het particulier initiatief en
het liefst aan vrijwilligers. In de Welzijnswet van 1987 heette het:
'Onze minister, de provinciale- en de gemeentebesturen houden bij hun
beleidsvorming zoveel mogelijk rekening met de pluriformiteit van de
samenleving en bevorderen daarbij, met inachtneming van waarborgen voor
deugdelijkheid, doelmatigheid en democratisch functioneren, eigen initiatief en
verantwoordelijkheid van de burgers (art. 6).
Dit betekent in de praktijk dat de gemeente- en provinciale besturen de
particuliere instellingen subsidiëren en deze instellingen voeren het werk
deugdelijk, doelmatig en democratisch uit.'

Door deze ontwikkelingen en de uitholling van de besturen van de
hulpverleningsinstellingen (via professionalisering en democratisering), was
het voor veel instellingen zeer moeilijk om zich in de jaren tachtig staande te
houden. De laatste ontwikkeling was de professionalisering van deze besturen.
De bestuurders moesten managers worden en de instellingen ondernemingen;
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het aanbod van de hulp moest aan de vraag worden aangepast. De bedeelde
was via cliënt, klant geworden.
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