
Relatie clie..nt en social worker PRAKTIJKVOORBEELD
Wat vinden cliënten belangrijk in hun relatie met een social worker? Deze vraag wordt in 
een workshop over de opzet van een nieuwe opleiding social work aan een groep  cliënten 
gesteld. Uit de reacties blijkt dat cliënten het meeste belang hechten aan een goede  relatie 
met hun social worker. Zij willen een hulpverlener die beschikbaar en betrouwbaar is. 
 Cliënten vinden het belangrijk dat social workers in hun opleiding leren hoe zij ook onder 
moeilijke omstandigheden hun werk kunnen blijven doen en willen niet dat zij afhaken door 
langdurig ziek te worden of een andere baan te zoeken. Daarnaast vinden cliënten dat social 
workers in hun opleiding moeten leren hoe zij tegenwicht kunnen bieden aan de neiging van 
instellingen om grootschalige reorganisaties door te voeren. Cliënten melden dat zij hier veel 
schade van ondervinden. Dergelijke maatregelen hebben vaak tot gevolg dat hun relatie 
met hun social worker voortijdig wordt beëindigd, omdat deze andere taken of een andere 
functie krijgt toegewezen of overgeplaatst wordt naar een andere locatie.

Opdracht 1
Overleg met een medestudent.
a Wat is volgens jullie het spanningsveld waarbinnen je als social worker moet handelen? 
b En wat betekent dit spanningsveld voor de relatie met je cliënt?

In dit hoofdstuk krijg je antwoord op de volgende vragen:
➜ Welke veranderingen hebben zich recent in de samenleving voorgedaan?
➜ Welke gevolgen hebben die veranderingen gehad voor de hulpverlening?
➜ Wat houdt een relatiegerichte benadering in de hulpverlening in?
➜ Hoe maak ik gebruik van ‘mijzelf’ in de hulpverleningsrelatie?
➜ Wat houdt een refl ectieve benadering in?
➜ Hoe gaat refl ectie in zijn werk?
➜ Waarom zijn de refl ectieve en de relatiegerichte benadering belangrijk in de  hulpverlening?
➜ Hoe kunnen de refl ectieve en de relatiegerichte benadering bevorderd worden?

Relatiegerichte en 
refl ectieve benadering
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2 Social work, een inleiding

1.1 Inleiding

Het uitgangspunt van dit boek is dat relaties de kern vormen van eff ectief 
social work. Het kenmerkende van social work is dat het vak zich zowel op de 
individuele als op de sociale aspecten van die relaties richt. Het gaat daarbij niet 
alleen om de individuele cliënt binnen zijn of haar sociale situatie, maar ook om 
de social worker binnen de sociaal-politieke context waarin hij of zij het beroep 
uitoefent.
 Als social worker moet je rekening houden met:
➜ het unieke van elke individuele cliënt;
➜ de relatie tussen de cliënt en zijn of haar sociale omstandigheden;
➜ je eigen relatie met individuele cliënten;
➜ je positie binnen de hulpverleningsorganisatie;
➜ de maatschappelijke, politieke en economische context van waaruit jij en de 

hulpverleningsorganisatie moeten handelen (zie fi guur 1.1).

Als social worker ben je betrokken bij hulpverlening. Dit houdt in dat je handelt ten 
gunste van een doelgroep die niet in staat is zijn eigen leven vorm te geven. De hulp 
kan voor korte of langere tijd zijn, en vrijwillig of onvrijwillig. Het vraagt een 
gedegen kennis van de cliënten en professionele vaardigheden om te kunnen handelen 
ten gunste van de ontwikkeling van de cliënten. Als mens en als professional is het 
van belang dat je steeds nagaat wat je handelen betekent voor jezelf, de relatie met de 
cliënt en je professie. Daarnaast moet je je bewust zijn van de fi nanciële, juridische 
en organisatorische kaders waarbinnen je moet  handelen.
 Als social worker handel je vanuit de relatie en de dialoog met de cliënt. Je moet 
vanuit je professionaliteit nabijheid en afstand kunnen hanteren in de relatie met de 
cliënt, dat wil zeggen dat je het vermogen moet bezitten om te kunnen schakelen 
tussen zakelijkheid en empathie.
 De social worker is een belangrijke spin in het web van de hulpverlening. Behalve 
gespecialiseerd hulpverlener is hij ook belangenbehartiger voor de cliënt en verte-
genwoordiger van de organisatie waar hij voor werkt. Het Verwey-Jonker Instituut 
formuleert de rol van de social worker als volgt:

Figuur 1.1 
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‘Enerzijds is er behoefte aan meer nabije professionals met een breed perspectief die vooral 
als netwerker fungeren en als aanspreekpunt voor burgers, vrijwilligers en professionals. 
Anderzijds is er een groeiende behoefte aan gespecialiseerde professionals die specifi eke 
kennis en competenties inzetten ten behoeve van bepaalde groepen met specifi eke 
vragen en problemen, maar die meer dan nu het geval is hun specialisatie uitoefenen 
vanuit een bredere invalshoek als onderdeel van een keten.’ (Vliet, Duyvendak, 
Boonstra & Plemper, 2004)

Marieke PRAKTIJKVOORBEELD
Marieke is als social worker verbonden aan een thuiszorgorganisatie. De medewer-
kers geven aan dat ze steeds meer moeite hebben adequate zorg te verlenen. Tijd om 
in een gesprek met de cliënt te achterhalen wat een cliënt zelf zou  wensen (zelfre-
gie) is nauwelijks in te plannen en past steeds minder in de toegekende  zorgmomenten. 
Daar komt bij dat niet alle cliënten in staat zijn de zelfregie vorm te geven. 
De medewerkers kennen de visie op zelfregie, maar de toepassing ervan is weerbarstig. 
Bezuinigingen op de invulling van zorgmomenten vragen veel van de fl exibiliteit van de 
medewerkers. 

Marieke komt elke dag bij mevrouw Van Doorn. Ze is de eerstverantwoordelijke 
hulp verlener en coördineert de zorg. Ze helpt met haar ochtendritueel en de medicatie. 
Mevrouw Van Doorn redt zich de rest van de dag nog redelijk goed. De warme maaltijd 
wordt gebracht en mevrouw wordt geholpen met het uitkleden en naar bed gaan. Mevrouw 
maakt maximaal gebruik van de mogelijke zorgmomenten. De laatste tijd constateert 
Marieke dat mevrouw in toenemende mate dingen vergeet. Zo was ze gisteren vergeten de 
warme maaltijd op te eten. Haar kortetermijngeheugen verslechtert. Daarnaast wordt het 
lopen moeilijker. Mevrouw is al een keer gevallen en heeft daarbij een lichte kneuzing opge-
lopen. Marieke is in gesprek gegaan met mevrouw Van Doorn om te bepalen welke hulp 
mevrouw zelf nodig denkt te hebben. Mevrouw heeft ontkend dat ze meer hulp nodig heeft. 
Ze heeft wel aangegeven dat ze erg eenzaam is. Marieke bespreekt dit in het thuiszorgteam.

Opdracht 2
Lees het praktijkvoorbeeld over Marieke.
Als social worker is het belangrijk dat je in staat bent om complexiteit en risico’s te onderken-
nen en hier goed mee om kunt gaan. Je krijgt te maken met complexe situaties waarvoor geen 
pasklare oplossingen bestaan. De situatie waarin een individu verkeert, kan bepaalde risico’s 
met zich meebrengen, waar je als hulpverlener een inschatting van moet maken op basis 
waarvan je vervolgens je keuzes moet bepalen. De mogelijkheden voor hulpverlening worden 
daarnaast vaak bepaald door fi nanciële kaders. 

a Welke punten zou Marieke als hulpverlener en belangenbehartiger van mevrouw Van 
Doorn moeten bespreken in het thuiszorgteam?

b Welke knelpunten komt Marieke tegen bij het zoeken naar een oplossing voor mevrouw 
Van Doorn?

c Wat zou voor jou als hulpverlener (thuiszorgmedewerker) prioriteit hebben? Met andere 
woorden: welke keuzes zou jij maken?
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1.2 Veranderingen in de samenleving 

De sociale werkelijkheid verandert continu en daarmee ook het social work. In het 
rapport Toekomstverkenning van het Verwey-Jonker Instituut (april 2004) constateren 
de onderzoekers een aantal trends. Deze zijn:
➜ toename van diversiteit op veel terreinen;
➜ verhoging van het tempo van het moderne leven;
➜ krimp van de verzorgingsstaat;
➜ toenemend beroep op de verantwoordelijkheid en de zelfstandigheid van de 

burger. De staat laat meer over aan de burger (zelfzorg/zelfregie) en zegt vol-
waardig burgerschap te stimuleren. Er is daardoor een groeiende maatschappe-
lijke betrokkenheid en inzet van burgers nodig.

Deze trends hangen samen met de opkomst van de postmoderne samenleving aan 
het eind van de twintigste eeuw. Het postmodernisme  gaat uit van de volgende 
denkbeelden:
➜ Er is geen universele waarheid. Ieder mens heeft zijn eigen waarheid;
➜ De mens is irrationeel;
➜ De maakbaarheid van de samenleving is twijfelachtig.

In de postmoderne samenleving heerst een toenemend besef van het complexe, 
onvoorspelbare en onzekere karakter van sociale verschijnselen (Giddens, 1990; 
 Parton, 2006). Sociale situaties zijn onzeker, omdat de reacties van mensen op 
gebeurtenissen onvoorspelbaar zijn. De samenleving is daarmee ook minder maak-
baar geworden. Er zijn geen oplossingen die altijd werken. Social workers moeten 
zich ervan bewust zijn dat de omstandigheden van ieder individu uniek zijn en 
dat iedere situatie om een ander antwoord vraagt. Iedere cliënt is uniek, maar ook 
iedere social worker is anders.

1.3 Veranderingen in de hulpverlening

Net als de samenleving is ook de hulpverlening aan veranderingen onderhevig. De 
opkomst van het managerialisme in de hulpverlening is een van de belangrijkste 
 ontwikkelingen (zie ook hoofdstuk 2). Hulp- en dienstverleningsinstellingen zijn 
steeds meer genoodzaakt bedrijfsmatig en marktgericht te werken. Dit heeft als 
gevolg dat deze instellingen zich aan het omvormen zijn tot ondernemingen die hun 
inkomsten krijgen uit de verkoop van zorg. Daarbij richten ze zich veelal niet langer 
op een werksoort of doelgroep (Van Ewijk e.a., 2007). Volgens dit managerialisme 
hebben organisaties (profi t en non-profi t) meer overeenkomsten dan verschillen.
 In de managerialistische visies op social work gaat ‘het verrichten van de 
administratieve taken ten koste van de tijd die aan hulpverlening wordt besteed’ 
( Haff ord-Letchfi eld, 2006). In de beroepspraktijk, of het nu gaat om kindermishan-
deling, geestelijke gezondheidsproblemen of kwetsbare oudere mensen, komt het 
accent echter steeds meer te liggen op papierwerk, procedures, snelle oplossingen 
en benaderingen die elk risico uitsluiten. We kunnen deze werkwijzen als strate-
gieën bestempelen, strategieën waarmee men zich staande probeert te houden in 
een postmoderne samenleving (Blaug, 1995). Het social work wordt bepaald door 
bureaucratische procedures en regelingen, wat ten koste gaat van de professionele 
relatie (Gupta & Blewitt, 2007). 
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Wat is er gebeurd? Beleidsmakers en managers houden zich niet bezig met de reali-
teit van het sociaal-politieke landschap van de beroepspraktijk, maar bedenken pro-
cedures en regelingen die meer en meer beperkingen opleggen. Op deze wijze pro-
beren zij bestaande complexiteiten, onzekerheden en risico’s te vereenvoudigen of te 
elimineren. Managerialistische benaderingen van social work kunnen omschreven 
worden als inadequate reacties op de problemen die zich in de praktijk voordoen. 
 Hoe kunnen we deze ontwikkelingen en de opkomst van een bureaucra-
tische en door procedures bepaalde beroepspraktijk verklaren? We zouden ze kun-
nen beschouwen als verdedigingsmechanismen die ons moeten beschermen tegen 
de angstgevoelens die inherent zijn aan een emotioneel beladen beroepspraktijk 
( Menzies-Lyth, 1988b). In hoofdstuk 2 gaan we nader in op de rol van angstgevoe-
lens in social work. De sociale omstandigheden waarin mensen verkeren – armoede, 
achterstandssituaties, leven met een beperking of handicap, ziekte, mishandeling en 
misbruik – worden niet onder ogen gezien en aangepakt, maar ontkend en gemini-
maliseerd. Een bureaucratische werkwijze  stelt ons in staat om op een gedeper-
sonaliseerde manier met mensen te werken; we kunnen de onvoorspelbaarheid en 
de complexiteit van het leven van individuen negeren. Het gevaar van een gepro-
ceduraliseerde beroepsuitoefening is dat deze ongevoelig is voor en inadequaat rea-
geert op de levensomstandigheden van een individu en een substituut wordt voor 
menselijk contact, waarbij ontkend wordt dat risicovolle situaties een professionele 
inschatting en beoordeling vergen (Hughes & Pengelly, 1997, p. 140).
 Een van de sterke punten van het postmoderne wereldbeeld is dat het de com-
plexiteit van het gedrag van mensen accepteert en simplistische causale relaties 
(a + b = c) afwijst. In de huidige praktijk wordt echter vaak uitgegaan van een 
simplistisch mensbeeld, waarbij interventie a bij iedereen tot gevolg b moet leiden. 
Dat is helder en lijkt zekerheid te bieden, maar leidt er in werkelijkheid vaak toe dat 
de  balans in het social work tussen zakelijkheid en empathie doorslaat naar zakelijk-
heid. We worden herhaaldelijk geconfronteerd met tekortkomingen en zelfs met 
tragedies in de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicapten- en 
de ouderenzorg (Stanley & Manthorpe, 2004). Hieruit kunnen we afl eiden dat de 
managerialistische, marktgerichte en rationele visies die de praktijk van social work 
zijn gaan overheersen, toch niet zo effi  ciënt en eff ectief zijn als gehoopt. Van der 
Laan (2006) stelt dat ‘professionals te weinig als experts worden gezien, maar meer 
als “uitvoerend werker” in een productmatige managementbenadering’. Volgens 
Van der Laan moeten we de professionele logica weer centraal stellen: ‘Een pro-
fessionele logica die in staat is de logica van de cliënt te volgen en te honoreren. 
Ambachtelijkheid volgt de menselijke maat’ (Van der Laan, 2006). Dit duidt op een 
herwaardering van de relatiegerichte benadering.
 Uit meerdere onderzoeken komt naar voren dat volgens cliënten de kwaliteit van 
de relatie met een social worker bepalend is voor de eff ectiviteit van de interventies 
(De Vries, 2007; De Boer en Coady, 2007; Quinton, 2004). De Vries betoogt dat 
het niet de bewezen eff ectieve methoden (evidence based practices) zijn die werken, 
maar dat het eff ect van hulpverlening wordt bepaald door de common factors, die in 
alle vormen van hulpverlening aanwezig kunnen zijn, zoals de kracht van de relatie 
hulpverlener-cliënt. Aan de hand van wetenschappelijke onderzoeken toont hij aan 
dat maatschappelijk werkers juist goed zijn in het hanteren van die ‘common fac-
tors’ en daarom eff ectief zijn. Het is daarom goed om stil te staan bij de vraag hoe 
we ervoor kunnen zorgen dat de relationele aspecten weer een centrale rol gaan 
vervullen in social work. 
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1.4 De relatiegerichte benadering 

Relaties  vormen de kern van social work. In de eerste plaats draait het natuur-
lijk om je relaties met cliënten, maar ook om je relaties met collega’s (social wor-
kers en collega’s met een andere professionele achtergrond, zoals in het onderwijs, 
in de gezondheidszorg, bij politie en justitie). Verder onderscheiden we nog de 
relatie met de instelling waaraan je verbonden bent en de beleidsmatige context 
waarin je je werk verricht. En tot slot de relatie die je met jezelf onderhoudt. Deze 
relaties functioneren niet geïsoleerd van elkaar; zij hangen met elkaar samen en 
beïnvloeden elkaar.
 Het uitgangspunt van de relatiegerichte benadering  is dat de professionele 
relatie de hulpverlener in staat stelt om in contact te komen met de complexiteit van 
de binnen- en buitenwerelden van een individu en daarin te interveniëren. De hulp-
verleningsrelatie wordt als een belangrijke informatiebron beschouwd. Het stelt de 
social worker in staat de vraag te beantwoorden hoe hij de cliënt het beste kan helpen. 
Tegelijkertijd is de relatie ook het middel waarmee hulp geboden wordt.
 Het relatiegerichte model gaat uit van de volgende principes:
➜ Elk social work-contact is uniek.
➜ Het gedrag van mensen is complex. Mensen zijn niet alleen rationele wezens, 

maar kennen aff ectieve (bewuste en onbewuste) dimensies die hun relaties met 
anderen verrijken en complex maken.

➜ De binnen- en buitenwerelden van individuen zijn onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. Sociale problemen moeten daarom niet geïsoleerd maar geïntegreerd – 
psychosociaal – aangepakt worden.

➜ Het gedrag van cliënten en social workers en de professionele relatie moeten een 
geïntegreerd onderdeel zijn van elke professionele interventie. De social worker 
gebruikt zichzelf en de relatie als middel om te interveniëren.

Wat betekent dit voor het social work? In de eerste plaats dat hulpverleners onder-
steunende professionele relaties ontwikkelen en onderhouden in unieke, complexe 
en problematische situaties. Een ander belangrijk gevolg van dit model is dat het 
gedrag van cliënten even belangrijk wordt gevonden als dat van de social worker. 
De hulpverlener maakt op professionele wijze gebruik van haar of zijn ‘zelf ’. Een 
van de grootste uitdagingen waarmee je als social worker geconfronteerd zal wor-
den, is de vraag of je in staat bent om je in het contact met cliënten tegelijkertijd 
te concentreren op wat er gebeurt met de cliënt en op wat er gebeurt met jezelf. 
Als je deze vaardigheid weet te ontwikkelen, en je in staat bent om in een bepaalde 
situatie de reacties van een cliënt en je eigen reacties als een geheel te zien, dan kun 
je er zeker van zijn dat je de cliënt optimaal van dienst bent.

Opdracht 3
a Wat is je motivatie om social worker te worden? 
b Welke aspecten van social work spreken je aan? 
c Welke aspecten van je eigen leven hebben je keuze voor social work beïnvloed? 
d Op welke wijze zullen je eigen levenservaringen de relaties met cliënten beïnvloeden? 
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1.5 Complex gedrag en het gebruikmaken van je ‘zelf’

Het is niet eenvoudig om de complexiteit van menselijk gedrag en de gevolgen van 
dit complexe gedrag te doorzien. In de fi losofi e is er veel aandacht besteed aan de 
vraag hoe het gedrag van mensen tot stand komt en aan de vraag wat er met het 
‘zelf ’ wordt bedoeld (Colton e.a., 2001). Op het terrein van social work gaat het 
er vooral om dat hulpverleners die gebruikmaken van hun ‘zelf ’, in staat zijn om 
aspecten in het functioneren van individuen die zich als tegenstellingen kunnen 
voordoen, als een geheel te blijven zien (Harrison & Ruch, 2007). Er zijn drie 
aspecten die extra aandacht verdienen:
➜ bewust en onbewust gedrag;
➜ cognitieve en aff ectieve reacties;
➜ het persoonlijke en het professionele ‘zelf ’.

1.5.1 Bewust en onbewust gedrag
Psychologisch onderzoek toont aan dat het gedrag van mensen complex is. Ons 
gedrag wordt beïnvloed door zowel rationele als irrationele (aff ectieve) elementen. 
Ons gedrag wordt ook beïnvloed door bewuste en onbewuste processen. Voor 
het ontwikkelen van een eff ectieve professionele relatie met een cliënt is het van 
essentieel belang dat je weet welke invloed onbewuste processen uitoefenen op het 
gedrag van cliënten en van jouzelf. De eerdergenoemde tendens om social work tot 
een rationele, bureaucratische activiteit te reduceren, leidt tot het veronachtzamen 
van de onbewuste dimensies van ons gedrag. Dit heeft tot gevolg dat professio-
nele hulpverleners die te maken hebben met cliënten die in problematische omstan-
digheden verkeren, vaak niet goed de problemen van cliënten begrijpen. Zie het 
praktijkvoorbeeld van Mark.

Mark PRAKTIJKVOORBEELD
Mark is een twaalfjarige jongen die in een kleinschalig opvanghuis verblijft, omdat zijn aan 
drugs verslaafde moeder niet in staat is om voor hem te zorgen. De kinderjaren van Mark 
kenmerken zich door ontwrichting: soms woonde Mark weer enige tijd bij zijn moeder, maar 
die perioden eindigden steevast in dramatische gebeurtenissen, waarna hij, tegen zijn wil, 
opnieuw uit huis werd geplaatst. De voorgeschiedenis van Mark wordt ook gekenmerkt 
door gedragsproblemen; hij is daardoor inmiddels van vier scholen verwijderd. Er doen zich 
wekelijks incidenten voor. Mark veroorzaakt moeilijkheden in het opvanghuis en daarbuiten 
en gedraagt zich gewelddadig. Het team neemt alleen bij incidenten  contact op met de social 
worker (maatschappelijk werker). Sonja, de social worker, probeert regelmatig afspraken te 
maken met Mark, om hem te helpen om over zijn eigen gedrag te gaan na denken. Mark 
komt echter meestal niet opdagen op deze afspraken, en als hij wel verschijnt duurt het 
gesprek hem al snel te lang, waarop hij het bruusk afbreekt.

Uit dit praktijkvoorbeeld laat zich vrij eenvoudig afl eiden dat het voor Mark te 
pijnlijk is om stil te staan bij wat zich tot nu toe in zijn leven heeft voorgedaan. 
Door gedragsproblemen te manifesteren en crises in het leven te roepen, weet Mark 
te voorkomen dat de aandacht (van zichzelf en anderen) zich op de oorzaken van 
zijn emotionele problemen richt. Een van de taken van zijn social worker is dat zij 
hem probeert te helpen om zijn eigen gedrag te herkennen en na te denken over 
wat het voor hem zo moeilijk maakt om aan de gesprekken deel te nemen. Zij kan 
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hem laten merken dat zij begrijpt dat zijn gedrag samenhangt met de emotioneel 
pijnlijke realiteit van zijn omstandigheden. Op deze wijze zou zij een relatie met 
hem kunnen opbouwen, die er in elk geval voor kan zorgen dat Mark komt 
opdagen op hun afspraken en niet direct weer wegloopt. Je ziet aan dit voorbeeld 
hoe belangrijk het is om als social worker inzicht te hebben in de rol die onbewuste 
factoren kunnen spelen in de professionele relatie.

1.5.2 Cognitieve en affectieve reacties
De betekenis van cognitieve en aff ectieve gedragingen hangt nauw samen met de 
 rollen die bewuste en onbewuste factoren spelen. Tegenwoordig bestaat de  neiging om 
meer waarde te hechten aan cognitieve inzichten  en gedragingen dan aan aff ectieve 
reacties . Als social worker is het je taak om beide wijzen van  functioneren –  cognitief 
en aff ectief – op waarde te schatten. Dit betekent dat je in staat moet zijn om te 
onderkennen hoe het gedrag van een cliënt van het ene naar het andere uiterste kan 
gaan. In moeilijke situaties kunnen cliënten zeer emotioneel  reageren, bijvoorbeeld 
gewelddadig en agressief, terneergeslagen en teruggetrokken, of angstig en radeloos. 
In dergelijke situaties zijn cliënten niet of nauwelijks in staat om over de betekenis 
van hun gedrag na te denken of te praten. Cliënten kunnen evengoed hun toevlucht 
zoeken in cognitieve reacties, en de emotionele  betekenis van hun situatie op die 
manier tot het minimum reduceren.  Cliënten  kunnen op rationeel niveau praten 
over wat er gebeurt, zonder zichzelf de  mogelijkheid te geven in contact te komen 
met hun gevoelens over wat er gebeurt. Voor veel  cliënten is het niet  eenvoudig om 
over hun gevoelens te praten. Het afreageren of  rationaliseren van gevoelens gaat hen 
beter af. Dit geldt met name voor mensen met een  voorgeschiedenis van verwaar-
lozing, mishandeling of misbruik. Zij vinden het vaak moeilijk om hun gevoelens 
te herkennen en te verwoorden. Zij zijn niet gewend aan de mogelijkheid om met 
hun gevoelens in contact te komen en kunnen dit als bedreigend ervaren. Dit is het 
geval bij Mark in het praktijk voorbeeld. 
 Het praktijkvoorbeeld van Mark maakt ook duidelijk dat social workers moeten 
herkennen wanneer zij te rationeel of juist te emotioneel op problematische situaties 
reageren. Sonja, de social worker van Mark, zou als zij rationeler ingesteld zou zijn, 
de neiging kunnen hebben om geen afspraken meer met hem te maken. Hij houdt 
zich daar immers vaak toch niet aan. Dit zou het gevoel van eigenwaarde van Mark 
nog meer verlagen en zij zou hem dan niet helpen om na te denken over de vraag 
waarom het zo moeilijk voor hem is om op afspraken te verschijnen. Het zou beter 
zijn als zij hem een aanbod deed van een aantal gesprekken en dat zij zichzelf ver-
volgens, los van het feit of Mark aanwezig is of niet, in ieder geval aan elke afspraak 
(en de tijd die voor het gesprek is uitgetrokken) houdt. Op deze wijze laat zij hem 
zien dat zij met hem in gesprek wil komen en aandacht wil besteden aan zijn gevoe-
lens over deze situatie.
 Er is vaak onderzocht aan welke eigenschappen van social workers  kinderen de 
meeste waarde hechten. Dat zijn met name continuïteit, consistentie en betrouw-
baarheid (Bell, 2002; Munro, 2001; Prior e.a., 1999; allen geciteerd in Luckock e.a., 
2006). Social workers die zichzelf eff ectief als instrument weten te gebruiken, kun-
nen op een evenwichtige en geïntegreerde manier interveniëren. Zij onderkennen 
de emotionele uitwerking van de ervaringen die cliënten  hebben opgedaan en geven 
hun de mogelijkheid om hun eigen emotionele reacties te  begrijpen, zodat zij meer 
evenwichtige en geïntegreerde reacties kunnen  ontwikkelen.
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1.5.3 Het persoonlijke en het professionele ‘zelf’
Het derde aspect bij het gebruikmaken van het ‘zelf ’ in de hulpverleningsrelatie 
is het onderscheid tussen het persoonlijke zelf en het professionele zelf . Ook 
bij dit aspect zien we de neiging om een tegenstelling te creëren en meer waarde 
te hechten aan het professionele dan aan het persoonlijke zelf . Deze tegenstelling 
gaat voorbij aan het feit dat mensen door hun eigen ervaringen voor het beroep 
van social worker kiezen (Cree, 2003). In het begin van dit hoofdstuk hebben we 
je gevraagd stil te staan bij je persoonlijke beweegredenen om voor een opleiding 
social work te kiezen. Het kan verleidelijk zijn om de professionele elementen in de 
rol van social worker te scheiden van de persoonlijke elementen. Dit is echter een 
oneigenlijk contrast. Het heeft meer zin te proberen om beide dimensies in de rol 
van social worker te integreren. Het is geen eenvoudige zaak om een persoonlijke 
professionele of een professionele persoonlijke relatie te onderhouden met cliënten 
(Ash, 1992, 1995). In het werk is het vaak heel belangrijk om goed te kunnen meele-
ven, heel dicht bij iemand te komen, je helemaal in te leven. Tegelijkertijd ben je een 
professional die zich niet moet laten meeslepen, die van een afstand naar zichzelf en 
de relatie met de ander blijft kijken en refl ecteert (Van Ewijk e.a., 2007). Het heeft 
weinig met hulpverlenen te maken en het is onethisch (in strijd met de beroepscode) 
als een social worker zich als vriend van een cliënt opstelt. Het gaat erom dat je in 
een professionele context gebruik weet te maken van je persoonlijke ervaringen, 
beweegredenen en kwaliteiten. 
 Een recent onderzoek richtte zich op de vraag welke factoren bijdragen aan een 
eff ectieve relatie tussen social worker en cliënt (De Boer en Coady, 2007). Een 
‘meelevend, bedachtzaam en oordeelkundig gebruik van macht en een humanis-
tische attitude en stijl die de mogelijkheden van een traditionele professionele instel-
ling verruimen’ bleken belangrijk te zijn. Een relatiegerichte benadering  onderkent 
dat het professionele contact voor beiden, cliënt en hulpverlener, een unieke ont-
moeting is, en dat wat er in de relatie gebeurt het resultaat is van de combinatie 
van de individuele eigenschappen van cliënt en hulpverlener. Misschien vind je dit 
vanzelfsprekend, maar in het huidige social work-klimaat wordt de centrale rol van 
de relatie tussen cliënt en hulpverlener maar al te gauw gemarginaliseerd. 

Opdracht 4
We hebben de kenmerken van de relatiegerichte benadering beschreven. Stel dat onderstaande 
drie woordparen een glijdende schaal vormen, waar zou jij jezelf dan positioneren?

Bewust Onbewust

Cognitief Affectief

Professioneel Persoonlijk

1.6 De refl ectieve benadering

Een refl ectieve benadering heeft alles te maken met nadenken. Is dit geen rare 
omschrijving van een beroepsactiviteit? Alle social workers zullen toch beamen dat 
zij nadenken over wat zij doen. Het gaat echter om de kwaliteit en de inhoud van het 
denken. Een refl ectieve benadering  wordt gekenmerkt door holistisch  denken : een 
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Eigenschappen van een goede hulpverleningsrelatie
Uit een onderzoek in een Nederlandse hulpverleningsinstelling blijkt dat een goede relatie 
tussen hulpverlener en cliënt ongeveer 30 procent van het resultaat van de hulpverlening 
bepaalt (Konijn & Bruinsma, 2008). Meer dan de helft van het resultaat wordt zelfs bepaald 
door de goede relatie in combinatie met een goede motivatie van cliënten voor de hulp. Het 
is daarom belangrijk voor hulpverleners om te investeren in de werkrelatie en de motivatie 
van de cliënt voor de hulp.

Uit een onderzoek onder Canadese gezinnen die contact hadden met de kinderbescherming, 
kwamen twee kerneigenschappen  van een goede hulpverleningsrelatie naar voren (De Boer & 
Coady, 2007):

1 Een meelevend, bedachtzaam en oordeelkundig gebruik van macht

Dit betekent dat de hulpverlener:
➜ zich bewust is van zijn macht  en angst, defensiviteit en boosheid bij cliënten beschouwt 

als normale verschijnselen; 
➜ begripvol en ondersteunend reageert op negativiteit van cliënten, en niet met vijandig-

heid of dwingend;
➜ zich respectvol opstelt zonder te oordelen;
➜ duidelijke en eerlijke uitleg geeft;
➜ aandacht besteedt aan de vrees voor te nemen maatregelen en irreële angsten probeert 

weg te nemen;
➜ geen vooroordelen heeft over het waarheidsgehalte van de beschikbare informatie 

( aanmelding, verwijzing, dossier);
➜ empathisch luistert naar het verhaal van cliënten;
➜ op sterke punten wijst en respect toont;
➜ voortdurend verduidelijking geeft om ervoor te zorgen dat de betrokkenen elkaar 

 begrijpen;
➜ onderwerpen onderzoekt en bespreekt en daarna pas conclusies trekt;
➜ op een ondersteunende manier reageert op nieuwe onthullingen, terugvallen en nieuwe 

problemen;
➜ nauwkeurig is met betrekking tot verantwoordelijkheden en beloften.

2 Een humanistische attitude  en stijl die de mogelijkheden van traditionele professionele 
werkwijzen verruimen

Dit betekent dat de hulpverlener:
➜ persoonlijk en nuchter te werk gaat en zich niet verschuilt achter een professionele 

façade;
➜ over alledaagse zaken praat om een cliënt op zijn gemak te stellen en contact te  leggen;
➜ de cliënt ziet als een volledig mens, in een bepaalde sociale context en met een bepaalde 

voorgeschiedenis;
➜ een cliënt beschouwt als een gewoon mens met inleefbare problemen;
➜ de sterke punten en de positieve resultaten van de cliënt onderkent en waardeert;
➜ reële doelen stelt en geen wonderen verwacht;


