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Sociaal onaangepast gedrag wordt gezien als ergeInisgevend, de maat
schappij benadelend en het persoonlijk geluk belemmerend. 

RAPPOR I SOCIAL E INTEGRA lIE PROBl EEMGEZINNEN 

Doch rnI', ich bitte euch, wollt nicht in ZorTI velfallen. Denn alle Kreatur 
braucht Hilf von alIen, 

HERI BRECHI 

Our experience in the Family Centered Pr~ject again emphasizes the well 
known fact that the business of social work in all its aspects - planning 
included - is human relationship., let's adopt that which build such rela
tionships! Let's reduce every barrier which impedes them! 

MALCOIM B" SI1NSON 
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Voorwoord 

geschrift is tot stand gekomen als gevolg van een verzoek van het 
:,""' .. ·nI'l1'Ai' .... ·Y\l"Is C.l.C S"A,fA,S .. C.,A. aan de schIijfster om een literatuuron
';(l.t~rZ()eK te doen op de publikaties van het Amerikaans St Paul's PIoject, 

het bijzonder op de methodiekaspecten rueIvan. 
een anonieme gever, die op deze wijze zijn bijdrage tot het mensen 
wilde geven en aan wie hier'VooI' grote dank verschuldigd is, werd 

financiele b~jdrage VOOi dit ondeizoek ter beschikking gesteld. 
het bijzonder is, zoals ook in de titel is aangegeven, de schijnwer
, gericht op het werk met probleerngezinnen. Het komt de schrijf· 

'~ter en rneeIdel'en met haar voor dat de Amerikaanse eIvaringen een 
bl'uikbaarheid zouden kunnenhebben VOOI het NederlandseweIkindezen. 

is gestreefd naal' een voor ieder die met het maatschappelijk werk in 
breedste zin des woord te maken heen leesbaar geschrift; al te uitvoe
of ingewikkelde vaktechnische beschouwingen zijn vermeden, opdat 
inzichten een zo breed mogelijke kring zouden kunnen bereiken" Het 

g~E;Ch:I1n bepelkt zich hielin dat het, na de bescbrijvingvan het gehele Pro
u ...... ' ........ ~ "' ..... hoofdstuk, zich verdeI slechts bezighoudt met de methode 

, van het individueel maatschappelijk werk en andere methoden buiten 
beschouwing gelaten werden" Ook werden geen onderzoektechnische 
vragen behandeld; deze liggen buiten de competentie van de schrijfster. 
En helaas kon ook niet uitvoelig ingegaan word en op een aantal onder
zoekresultaten, daar dit de omvang van de publikatie te buiten zou gaan, 
ook omdat deze voor een belang.r~jk deel een meeI algemeen karakter 
dragen en met direct met het methodiekexperiment te maken hebben, 
In de bijlagen is echter een vOOI'beeld gegeven van de w~jze waarop uit 

"",',c".; .... '." .... gesystematiseeIde casework-materiaal een instrument ontwOlpen werd 
de niveaus van gezinsfunctioneIing in het algemeen te bepalen" 
moet op gewezen worden dat deze publikatie op bepaalde wijze een 

hH£:"2H!:aartvulliIlll! heeft in de vertaling en bewelking van het belangIijkste ge
over het casework-methodiekexperiment, het "Casework Note

, dat onder de titel "Het avontuur in St, Paul" als velvolgveIhaal 
het Tijdschrift voor Maatschappelijk Welk vanaf' 1 januari 1962 tot 
i963 en vervolgens gebuudeld gepubliceeld weld" 

publikaties staan op zichzelf~ en men kan nit elk afzonderlijk ge
een goede indruk verkdjgen van wat er in het casework-metho·, 

Ule:keJ(pelj'me:nt gebeurd is, anderzijds zijn ze elkaars complement, vul
ze dus elkaar' op bepaalde wijze aan" "Het avontuuI' in S1. Paul" geeft: 

me:ra,11'<1 uitvoeIig mateIiaal over het casewoIk-methodiekexperiment. 
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grotendeels met de eigen woorden van de werkers weergegeven en met 
casulstiek gelllustreerd, tot en met de verschijning van het Casework Notew 

book in 1957/1958" Het geschrift dat thans aangeboden wordt, geeft een 
breder overzicht over de gehele arbeid, verwerkt materiaaI tot en met be
gin 1963, en trekt conclusies voor de Nederlandse situatie. Wij hebben, 
op grond van het f(~it dat de casulstiek in" Het avontuur in st. Paul" zo over
vloedig aanwezig is, gemeend ons daarvan te moeten onthouden; slechts in 
de Appendix treft men een enkele illustratie aan, Wel worden in deze 
Appendix twee Nederlandse gevalsbeschrijvingen geboden, die als het 
WaIe reeds een confrontatie inhouden met de beginselen en werkwijzen 
van het St Paul's Pr oject, Het leek ons nuttig en interessant ook ter onder
steuning van het gestelde in hoofastuk V iets van beginnende ervaring in 
het methodisch werken met probieemgezinnen opgedaan toe te voegen" 
Onze dank gaat hierbij uit naar mejuffIouw A" ten Kate, Stafaocente 
Casework aan de Academie voor Sociale en Culturele Arbeid, die bereid 
was het dODI' haar bewerkte materiaal ter beschikking te stellen, en naar 
de instellingen en maatschappelijk werkers die in dezen hun medewerking 
gaven. Wij kunnen niet anders dan hopen dat hun experimenten op ruime 
schaal navolging zullen vinden. 
Rest ons onze dank te betuigen aan de sociale instellingen en maatschap
pelijk werkers in St" Paul, (Ue door het verschatIen van materiaal en in
lichtingen hun medewedcing aan de totstandkoming van deze publikatie 
gaven" 
Moge het geschrift dat than,s aangeboden wordt, evenals "Het avontuur 
in St.. Paulu

, een stimulans zijn voor de toewijding en de deskundigheid 
van hen die in ons land welken met probleemgezinnen en zo b~jdragen tot 
een betel' sociaaI functioneren en een stuk menseUjk welzijn van mensen 
in nood die zonder uitzicht leven. 

M.K" 
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"':.,··y.LU. .... IS~ ..... k van de zg .. asocialiteit, onmaatschappelijkheid ("anders 
atsc;ha'ppe:4Ukheid") van de probleemgezinnen of "multi-problem fa-

1 heeft het Nederlands maatschappe~jk werk voor de Tweede We
odog fragmentarisch en daarna continn beziggehouden" 

bekend dat het aanvankelijk als een woningprobleem gezien werd 
l~;lang:laIlnerhand verschoof naar een probleem dat het maatschappelijk 

in veel bredere sectoren aangaat, terwijl ook de tcrminologische 
'ving aangeeft dat het eerst voolal opgevat werd als een probleem 

bedreiging en bescherming van de maatschappij en langzamerhand 
, gezien gaat worden in het kader van aanpassingstekorten van indi
en gezin, die niet voldoende menselijke ontplooiingsmogelijkheden 

~islJ1~~IOen" Dat het eerste gezichtspunt geen 1'01 meer speelt en de behoefte 
de helper meer geluk en ontplooiingsmogelijkheid te brengen bij 

~c?)tlel[lSen die zoveel te kort gekomen zijn, prevaleert boven die van de 80-

POlitiClls, die streeft naar zo min mogelijk maatschappelijke storingen, 
:~W;;:;;ZOl.laC;m wij echter Diet willen zeggen. De hardnekkigheid waarmee de 

"onmaatschappelijkheidsbestryding" zich handhaaft, is in dezen 

j;;;!m;(:~ttoe dit ook zij, de aandacht vom het probleemgezin is na de Iweede We
;reldoorlog overweldigend geworden, Vooral sociologen zijn, nadat aan
] vankelijk enkele psychiaters zich in deze richting gelnteresseerd hadden, 

gefascineerd geworden door het fenomeen onmaatschappelijkheid, en 
hebben aan de hand van min of me er intensieve onderzoeken gepoogd 

In dit geschrift worden de uitdrukkingen "probleemgezinnen" ... multi-problem 
families". ernstige probleemgezinnen, gezinnen met meervoudige problemen 
etc, verwisselbaar gebruikt Hoewel dit uiteraard bezwaren heeft, heeft de be
hoefte aan een afwisselend woordgebruik in dezen de dooIslag gegeven De vr aag 
naar een goede term voor deze categorie clienten blijft nog steeds nijpend, Geen 
van de vroeger gebodene kan ons bevredigen, maat ook de term probleemgezin-
nen in al zijn variaties, die wij in navolging van de Amerikaanse geschriften ge
bIuiken op grond van het feit dat wij met Amerikaans materiaal werken. lijkt 
ons op den duur niet houdbaar Zomin als iemand het stigma asociaal of on
maatschappelijk gezin wil dragen. wil hij aangeduid worden als probleemgezin" 
El' zal 0, i op den duur een neutrale term gevonden moeten worden waarbij de 
maatschappelijk werkers door afspraak weten dat met deze term deze speciale 
categorie clienten is bedoeld, En eerst als de maatschappU deze clienten niet 
meer zo volstrekt uitstoot en het maatschappelijk werk en andere dienstverle·· 
nende instellingen een tolerantere houding gevormd hebben. zal deze nieuwe term 
niet na enkele jaren voor een nog nieuwere ingeruild behoeven te worden" 
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de formule te vinden waaImee men deze groep (is het een groep 1) zou 
kunnen definieren, 
Z~j werden gestimuleerd door-het sociaal beleid dat ook reeds na de ont
dekking van een aantal marginale gezinnen in de evacuatiekampen in 
Drenthe en Overijssel in 1945 zich gesteld zag voor een concreet probleem, 
maar dat na de ins telling van het Ministerie van Maatschappelijk Werk 
zich op veel bredere schaal beijverde veIdere inzichten te verwerven en 
experimenten op te zetten, Hoe boeiend ook het materiaal is dat in dezen 
in de laatste 15 jar'en gepubliceerd is, hoe interessant ook allerlei expeIi~ 
menten in de beginfase, voor de werkeI in het veld was de oogst maar 
mager" 
De meeste geschrifien zijn uitvoerig op zoek naar de verschijnselen van 
"onmaatschappelijk.heid" en de definiering daarvan; getracht wordt het 
pIobleem op formule te brengen, maar als het komt tot het "wat te doen" 
volgt er gewoonlijk een lijst van aanbevelingen, die voor de werker mets 
nieuws betekenen en die hem met verder helpen in de concrete vragen 
waarin hii staat" 
Dat deze gezinnen geholpen moeten worden met individueel contact, 
gezinsverzorging, hulp bij vrijetijdsbesteding, hulp bij arbeid etc, zijn 
allemaal juiste opmerkingen, maar de essentiele VI agen van de werker 
zijn: hoe dat individueel contact moet verIopen, b"v" hoe introduceert men 
zich, hoe bouwt men een relatie op, welke mate van autoriteit en zelfbe
schikking er van geval tot geval kan zijn, hoe frequent het contact moet 
zijn, welke pIoblemen prioriteit hebben in het eerste contact, wanneer wel 
en niet van gezinsverzorging gebruik moet worden gemaakt, voorts welke 
vormen van jeugdwerk juist zijn, in hoeveel sectoren van de nood tegelij
kertljd hulp geboden kan, moet worden, en nog veel meet.. 
Nu zou het volstrekt onjuist zijn het de sociologen kwalijk te nemen dat 
zij daarover geen woord zeggen" Want hleIover kan de socioloog, althans 
krachtens zijn discipline, niets zeggen, dit is het veld van het proces van 
het help en zelf, van het maatschappelijk werk En de maatschappelijk 
werker ZOll opnieuw de fout begaan, die hij ook zo vaak t. o. v, de psychiater 
begaan heeft, wanneer hij een hulp verwacht op bepaaldesectoren van 
zijn werk, die and ere disciplines hem niet kunnen geven; immers hij zal 
zelf zijn wegen moeten vinden, zijn methoden moeten opbouwen, zUn er
varingen moeten toetsen" 
Natuurlijk moet er wel samenwerking zijn maar er blijft toch een veld 
waarop de maatschappelijk werker zelf het werk moet doen, Zowel 
maatschappelijk wetker als socioloog en psychiater hebben dikwijls on
juiste veIwachtingen van elkaar's en eigen Iollen in dezen, en waat de 
maatschappelijk welker degene is die zich vaak het minst zeker voelt, is 
er de kans dat hij zich het meest in vel warring laat brengen en veel te aar
zelend zijn eigen weg gaat, I en aanzien van het helpen behoort hij echter 
de deskundige te ~jn en heeft hij het "werde deI' du bist" voortdurend 
voor ogen te houden, want alleen zo kan hij de client beter van dienst 
zijn" 
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:C;+S2?ViE!'"" -""" ... '''''''' .... van de sociologen in dezen wOIden naar het ons voorkomt 
wet QUloellJ"k geillustreerd door het feit dat het rijke materiaal dat door het 

s Project gepubliceerd is in deze kring, men kan overigens weI 
in Nederland, onbekend schi,jnt te zijn., De publikaties ervan ko

in geen enkele literatuur1ijst van Nederlandse geschriften over on-

ili~I~~:~~~~1;'~;'""kheid voor, uitgezonderd in de literatumlijst van het 
•. ~ ort Integratie Probleem Gezinnenl, dat fIagmentarisch enkele titels 
jil~E:r0f~H~{)n het Pr<~ject betrekking hebben, velmeldt. T erwij1 juist hier het ma

aanwezig is, dat elke maatschappelijk werker met de dagelijkse 
"''''''':O;in'lr;~'"k van zijn werk confronteert en dat vel en die trachten hun werk te 

',",,,,,,.,,;:;C',,""-- maar daarbij zo dikwijls in het duister tasten, zou kunnen helpen" 
;;"'iO'::'~'~u.,,",",,, opmerkingen dienen nog gemaakt te worden in verb and met de 

~II~~~E~~~~~ van het Ministerie van Maatschappelijk Werk, de zg" Gezins
.:~ den, die aIs projecten van het Ministerie van Maatschappelijk Werk 

,', .. '="'0'_"''''''''' een enkele na in 1960 ophielden te bestaan" De Iesultaten van het 
daar zijn thans in een aantal geschriften gepubliceer d, die onge-

belangr,jke waarde hebben,,2 
illustrelen deze geschriften tegelijkertijd dat dit experiment, dat op 

'~'22iitJJlZe:lt al van te beperkte omvang was voor meer algemene conc1usies 
"=,,,~o,,"-~~_orwelkeoorzaak dan ook), te vroeg is stopgezet, dat men nog met in 

is geweest ta"v" individuele en groepsactiviteiten te weIken naar 
;':1H~]~~'ittlet110(tis(~he inzichten zoals die thans reeds verworven zijn, Hoe toege-
:::ig:'~:iut11(1 en naar hun maximaal kunnen de maatschappelijk werkers zich 

jjm:ge,l:et hebben, "outreaching casewOI k" in de echte zin van het woord is 
" ...... ,:,9'1.'"" .............. geexperimenteerd evenmin als sociaal gIoepswerk. De publika

';3ii;~'''t:n:>&: in verband met het individueel helpen b. v" bevatten vaak heel waarde
;;,'O-""'Vj'\IIP, opmerkingen, zij zijn echter met samenhangend tot een verantwooI'
~i1~i~~9'e methode opgebouwd, hetgeen waaIschijnlijk wel het gevolg is geweest 
l;lm;~(yan het feit dat het nog te vroeg was en men niet voldoende casewOIk-des
:!;";!'l,<;undigheid (zowel caseworkers als supervisoren) kon aantrekken. 
:':·:~'lDe stedelijke projecten l~jden ten dele ook aan dit euvel, hoewel hier lang
:~::::i~zamerhand vOOIuitgang is" Uiteraard zijn ook hier de schrifte4jk vastge
;wm:,teg~e ervaringen schaars, terwijl bovendien deessentie van het helpeneerst 
,~ ~:~~, :.<~ 

",A ~, 

Sociale Integratie Probleemgezinnen; rapport van de Adviescommissie bestrij
ding onmaatschappelijkheid, ingesteld door de Minister van Maatschappelijk 
Werk, Den Haag, 1961. 
Deel 1 Rapporten maken, hulpmiddel in het werk 
Deel n Gezinsverzorging, 
Deel III Sociaal-Cultureel Werk 
Deel IV Jeugdwerk. 
Deel V Geestelijke verzorging 
Deel VI Arbeid 
Deel VII Budgettering en sparen 
Deel VIII De maatschappelijk werkster 
Geschriften van het Ministerie van Maatschappelijk Werk.. Den Haag, 1961-
1962 
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onderzocht kan worden wanneer men methodisch werkt; pUblikaties op 
dit gebied zijn dan ook nog toekomstmuziek. 
Men mene oveIigens op grond van de waardering onzerzijds voor het 
reeds 16 jaar durende S1.. Paul's Project niet dat de U"S A" het land is waaI' 
op ideale w~jze met probleemgezinnen gewerkt wordt, Integendeel, het is 
met de hulpverlening aan deze randgezinnen in de samenleving in de 
U"S"A .. een merkwaardige zaak" I oen een aantal Nederlandse bezoekers, 
onder wie schrijfster dezes, in de 2e heW: del' jaren veertig op zoek was 
naar deze gezinnen en de hulpverlening die ten behoeve daarvan plaats
vond, waren ze, althans via de organen van maatschappeUjk werk, nage
noeg niet te vinden" Zulke gezinnen kw amen alleen in Europa VOOI', meen
de men, in de U ,S A" was alles betel' en zulke problemen kende men er 
met, Natuurlijk werden deze reacties niet geloofd; tr ouwens als men 
doorpraatte met mensen van Diensten voor Sociale Zaken bleek het dat 
deze wel degelijk deze gezinnen hadden, Maar ze afzondedijk te classifi
ceren ging wel zeer in tegen de Amerikaanse ideologie van de geUjkheid 
van alle mens en en tegen de maatschappelijkwerk-ethiek en men vreesde 
voor stigmatisering" Voorts wist men in wezen ook weinig van hen af en 
waren ze op de bekende wijze, met de bekende gevolgen van meer in
vesteren van geld ("de bodemloze put"), of ze afschrijven en uitstoten, 
al chronischer wordende situaties en een verborgen of openlijke ergernis 
voor de gemeenschap en voor vele helpers" De particnliere instellingen, de 
Family Service Societies, selecteerden hun clienten te zeernaar hetverIDo
gen de hulp te kunnen aanvaar den, waarbij het spreekkamerbezoek een 
be1angr~jke toetssteen was, zodat deze gezinnen daar niet terechtkwamen, 
of als dit al eens gebeurde ze weeI' spoedig verdwenen" 
Dit werd echter in de jaren vijftig anders" De gestegen welvaart, naast de 
problemen van de stijgende criminaliteit, in het bijzonder ook jeugdcri., 
minaliteit, stelde de maatschappij en het maatschappelijk werk voor de 
vragen naar' deze "verloren groepen"" Wij zien dan hier en daar de zaak 
in beweging komen" Interessant zijn de pogingen via de Kinderbescher
mingsorganen in New York ondernomen,l Het meest fascinerend blijft 
nog altijd het werk dat in St, Paul venicht is, het Family Centered Project, 
dat op de volgende bladzijden verder beschreven zal worden" Het b~jzon
dere van het Project is niet alleen dat het zieh bezighoudt met de metho
diek van de hulp aan plobleemgezinnen, dat is slechts een fase uit het 
geheel, maar dat het zowel een experiment is in Community Organization 
als in Casework, Research en Administration. 
Het boeiende en belangrijke ervan is in niet mindere mate dat het een Pro
ject is van maatschappelijk werk en het de bedoeling heef't dat de resulta
ten ervan door maatschappelijk welkers gebruikt zullen worden" Dit is 
waarschijnlijk ook de oorzaak geweest dat het klaarbUjkeUjk voor de Ne
derlandse sociologen grotendeels onleesbaar en ontoegankelijk was. Het 

1 Vg!. o,rn, New York City Youth Board - How they were reached 1954 -, 
Reaching the unreached family 1958 
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Amerikaanse community organizers die begonnen zijn, casewor
zich ingezet hebben voor de individuele hulpverlening, researchers 

niet als sociologen maar als ondelzoekers in maatschappelijk werk 
die de resultaten van het Project aan alle kanten zijn gaan be

en tenslotte beleidsmensen, die thans tIachten het blijvend te in
mOlleI'en in het bestaande weIk. Hierbij moet opgemerkt worden dat 
geen afzonderlijke teams zijn; de ondeIzoekers hebben bUna van meet 

mee de leiding gehad en mede coordinelend gewerkt t,a.v, de ver
participanten en specialistische groepen. 

vanwege deze alzijdigheid van dit onderzoekexpeIiment is het PIO
waard in al deze fasen nader bestudeerd te worden.. W~j zullen ons 

geschrift moeten beperken en ons hoofdzakelijk bezighouden met 
methodiek van het cas'ewor k met pl'obleemgezinnen.. Het is echter we! 
bedoeling de gang van het gehele Prqject tot op de laatste publikaties 

samen te vatten Bij dit alles dient aangetekend te worden dat zoals 
gehele Project interessant is VOO!' iedere maatschappelijk werker in 

ofuitvoerend weIk, het methodiekexpeIiment niet alleen beteke
heeft VOOI' hen die werken met probleemgezinnen maar vergezichten 

voor iedere caseworker met welke categorieen mensen ~j ook welkt, 
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Het St. Paul's Project in vogelvlucht 

begon in 1947., De "Community Council" (Sociale Raad) in St. Paull 

juist bezig geweest met een reorganisatie met het doel alle instellingen 
sociale arbeid intenser te doen participeren in het werk van de Com

Council en meer gezamenlijk plannen te ontwerpen, 
sociaal onderzoeker Bradley Buell, die omstreeks die tijd een stichting 
behoeve van maatschappeli:jk-werkonderzoek, de "Community Re-

arc;hJ~SSocl·.ate:s, in het leven geloepen had, bezocht St, Paul en stelde VOOI' 

na te gaan hoeveel gezinnen in een bepaalde maand met de oveI'
en pooticulieI'e instellingen in St, Paul contact hadden" 

waren in die jar'en veI'scheidene leidende personen in het maatschap
werk, die ervan overtuigd waren dat er een betere samenwerking 
zijn" Daarom leek het een gunstige situatie een experiment te wagen" 

tm~rOUdH! was dit nu echter ook weer met .. Men had de medewerking 
van 106 over'heids- en particuliere instellingen om feiten en gege

te verzamelen over de economische en sociale noden en problemen 
sectoren van gezondheid en ziekte en van vrijetijdsbesteding, telwijl 

aantal te onderzoeken bevolkingseenheden (gezinnen, echtpoo'en, al·, 
:""'~.lI3~~a.LU,.l" personen) 43,000 bedroeg. Het onderzoek, waatvooruit een 

stichting fondsen bescbikbaar waren gesteld, vond plaats in no
.ve1n»lel' 1948. De leiding was in banden van de "Planning and Research 
!i;i..oun~;l1" en het bestuur van de "Greater St, Paul Community Chest 
_~ .• ~_.~~"" De eerstgenoemde had toezicht te houden op de uitwerking van 

ondelzoek - later aangeduid als de "Family Unit Report Study", 
FURS - dat in handen was van de Reseal'ch Associates die, zoals VeI'

werd, zich op velzoek belastten met ondelzoek in het veld van maat·, 
r;n.alPP,el1Jlk en sociaal welzijn, Gelden werden verstrekt dom enkele stich

de Community Chest en de district ovel heids Sociale Dienst 
1::-:n'nnl;'U Welfare Boood) .. Het resultaat van dit onderzoek, dat een inten

vool'bereiding vroeg, was dat men ontdekte dat 6 % van de gezinnen 
van de hulpverlening van sociale instellingen in beslag nam, maar 

el' echter weinig resultaat van deze kwantiteit van bemoeiingen te 
was .. 

ter onzer beschikking staande literatuuI' geeft helaas geen beeld op 
wijze dit onderzoek uitgevoerd werd.. Wel vinden wij vermeld dat 

gezinnen van 3 of me er personen die 3 %vandebevolkinguitmaak-

St. Paul, de helft van de tweelingstad Minneapolis-St Paul~ ligt in de staat Min
nesota en telde tijdens het begin van het Project ruim 311,000 inwoners, 
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ten (en 14 % van alle gezinnen die op enigerIei wijze een sociale dienst
verlening in de maand november 1948 ontvingen), gekenmerkt werden 
door aanpassingspro blemen en pro blemen op het gebied van de gezondheid 
of economische afhankelijkheid of beide (het laatste was het geval bij 1/3 
van deze gezinnen), Andere opvallende kenmerken waren dat deze gezin~ 
nen reeds vele jaren hulp van instellingen kregen (37 % was reeds 10 jaar 
of langer bij een instelling bekend en slechts 14 % was minder dan 1 jaar 
bekend), bovendien waren er veel gecombineerde problemen (1/3 van deze 
gezinnen die in november 1948 overheidssteun kregen, was ook bekend 
b~j instellingen van sociale gezondheidszol'g en and ere instellingen die met 
sociale aanpassing te maken hebben)" 
Er werd een nieuwe commissie gevormd om de resultaten van deze novem
ber-steekproef nader te bestuderen, 
Van eind 1949-1952 werd getracht de leden van de participerende inste!
ling en op de hoogte te stellen van de nadere resultaten van de FURS en 
deze werden in de kring van besturen en werkers bestudeerd en aangevuld 
metnieuwe gegevens, die het resultaat waren van verdere analyses van het 
onderzoek, 
De re')ultaten daarvan brachten aan het licht dat verschillende i'nstellingen 
geJijktijdig over iangefe tifds'duur met gezinnen gewerkt had den maar dat de 
behandelingfragmentarisch wa')' en op het individu gericht naar de doelein
den van de ins telling, zonder contact met andere instellingen, en gericht op 
het symptoom, op de moeilijkheden die een oj meet gezinsleden op dat 
ogenblik had of op de moeilijkheden die ze in hun omgeving verooT'zaak
ten. Het werd duidelijk dat de resultaten van dit onderzoek nog maar een 
begin waren van het werk dat te doen stond" Eind 1952 kwam er opnieuw 
van een andere stichting een bedrag ter beschikking om het ingezette werk 
voort te zetten., 
Er werd een werkgroep ingesteld die tot taak had gezamenlijk te bezien 
wat aan de boven beschreven situatie gedaan kon worden" Deze groep 
representeerde de sociale instellingen in S1.. Paul en was samengesteld uit 
caseworkers, onderzoekers, community organizers, artsen en psychiaters 
en functionarissen van oveIheidsdiensten, 
In deze werkgroep werd duidelijk dat, ofschoon veel bekend was over het 
werken met een persoon, men eigenlijk weinig wist hoe men een gezin, 
waaIvan de leden verschillende problemen hadden, kon bereiken en een 
hulp verlenen die zich over een langere tijdsduul' uitstrekte" 
Er was meestal contact geweest met het gezin op een moment van bijzon
dere moeilijkheden, maar dan was het contact vaak weeI' verIoren gegaan" 
Wanneer getracht zou worden hulp te veI'lenen zou geprobeerd moeten 
worden op welke wijze men vanuii de casework-methode het gezin als ge
heel behandelen kon" Dit scheen gemakkelijker gefOImuleerd dan uitge
voerd. In de eerste plaats had men eigenlijk geen held ere vOOIstelling hoe 
deze "family centered" behandeling er uit zou zien 
Verschillende instellingen had den bezwaren aan zulk een experiment 
deel te nemen, omdat ze niet zeker waren of deze benadeIing wel zinvol 
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was, en ook omdat ze vreesden dat de eigenheid van de ins telling door 
een nieuwe "onderneming" aangetast ZOll worden, 
VOOlal in het particuliere maatschappelUk werk was er bezorgdheid dat 
'deze plannen een bedreiging zouden zijn van het wel'k dat men tot nn toe 
zelfstandig venicht had, Zowel op grond hiervan als ten gevolge van 
het feit dat een "family centered approach" vOOlalsnog een hypothese 

die men niet met een gefundeerde inhoud vullen kon, kwam er 
1~,''','C>\ireel kritiek die men niet negeren kon" 

was duidelijk dat men om een eventueel project te doen slagen, mede~ 
We]['KlIlg nodig had van de voornaamste particuliere instellingen, zowel 

1,;;;;";;,,,£"!.1"'I'l/'!:IT deze tegelijkertijd een belangIijk deel van de gemeenschap velte-
1!eJIW()OI'dl~~den als om het fcit dat in de prakt~jk zonder directe medewer

van de beleids- en uitvoerende krachten, een experiment volstrekt 
~D,;fli:{)nU1LtV()erba:;lr was .. 

was men van mening dat er sprake moest z~jn van een ploe(pn~ject 
beperkte schaal, 
grond van de eerdergenoemde gevoelens b~j de instellingen kwam men 
het opzetten van de volgende organisatorische structuur, aangeduid 
het Family Centered Project .. 

insteIlingen van maatschappelijk werk: de particuliere "Family 
-0,,~p.'''t:rll'f'.n, het Bureau of Catholic Charities", de "Jewish Family Service", 

"Wilder Child Guidance Clinic" en de overheidsinstelling, de "Ram
County Welfare Board", stelden een of meeI werkers ter beschikking 
het Project., Later kwamen hierbij de "School Social W OI'kers" en 
"Probation Office" (Reclasseling en Justitiele Kinderbescherming), 

werkers werden dus uitgeleend voor het Project, Ook wer d door 
instellingen een aantal supervisoren ter beschikking gesteld voor de 

~N;'~n~~lllur van het Project, EIke caseworker had de verantwoOldeHjk:heid voor 
gevallen, Men bleef deel uitmaken van de eigen instelling en daar o,a. 
gezamenlijke bespreking bijwonen. De bearbeiding van de gevallen 

werd besproken met de staf van het Family Centered Pn~ject, die 
;Lpe:SWtna nit een directeuI', enkele onderzoekers, een coordinator en een 

llsework-c011sulenL De caseworkers en supervisor en welden door hun 
lstt:ll111gen betaald, de staf van het Family Centered Project kreeg zijn 

rarium uit gelden vanwege stichtingen ter beschikking gesteld, ter
uit deze bron ook de administlatieve kosten bestleden werden. 
moge duidelijk ~jn dat men bij de term Project niet moet denken aan 

lei vOI'm van concentratie" De gezinnen bleven waar z~j walen, uiter
in bepaalde buurten in grotere getale voorkomend, veIspreid over 

SI., Paul, 
'werd niet streng vastgehouden aan de wereldbeschouwelUke scheids

door de Joodse maatschappelijkwerkers b,v, werden ookniet-Iood
g~2:lllrlen geholpen .. 

het Project effectief te doen veIlopen, werd er op 4 verschillende ni
in seminar's en werkgroepen gewerkt. 
In de eerste plaats kwamen de caseworkers regelmatig bU elkaaI' in 
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een seminar onder leiding van de Projectdeskundigen" Hier kwamen de 
rapporten van de gesprt!kken en contacten op tafel, hiel' welden de modi
ficaties van het casework vOOl'gesteld en ovedegd en berichtte men over 
de proefnemingen, wisselde men gegevens uit oveJ' "tdal and enor" en 
welslagen, analyseelde men de achtergrond daalvan en werden nieuwe 
benaderingswijzen voorgesteld" 
2 Daalnaast waren er ook afzonderlijke bUeenkomsten van de super'
visoren van de instellingen, die participeerden in het Pn~ject, waar'bij later 
ook supervisol'en van andere instellingen kwamen" 
Deze bijeenkomsten richtten zich op de specifieke supervisie-aspecten van 
het werken met probleemgezinnen en ook op de lacnnes en de overlap
ping die el' in het werk van de instellingen walen, zoals deze duidelijk wel
den uit de verslagen van de welkers" 
De supel'ViSOIen hielden zich zowel bezig met de methodiek van de supeI
visie in het werk met probleemgezinnen als met het zoeken naar wegen 
en fOlmuleren van mogelijkbeden op grond waarvan hun instellingen in
teIn en in samenwerking met anderen het beleid zouden kunnen her
zien en hun functionering efIectiever zouden kunnen doen zijn ten be
hoeve van hun clienten" 
3 Voorts was er een welkgr oep van beleidsfunctionarissen van de 
deelnemende instellingen, In deze groep kwam het overleg tussen de in
ste1lingen aan de orde alsook de gezamenlijke planning en coordinatie en 
de planning VOOl' de research" 
4 Ten sIotte was er het Family Centered Committee, dat bestond uit 
beroepskrachten en leken, die alIen een zekel' aanzien indesamenleving 
van St" Paul genoten. Dit Committee was samengesteld door de Commu·, 
nity Chest and Councils Het was verantwoordelijk voor het totale beleid 
en voor het eventueeI trachten verandering te brengen in door het Pro
ject aan het licht gekomen onjuiste orgarusatievormen en werkwijzen, 
Het was b"v" mogelijk dat een plobleem van sociale gezondheidszmg door 
de maatschappeIijk welkers was ontdekt, door de groep van de supelvi~ 
SOI'en nadeI' was geanalyseerd en met bepaalde aanbevelingen doorgezon
den werd naar' het Family Centered Committee, dat het bestudeerde en 
doorgaf aan belanghebbende instellingen, 
Op deze wijze werd het Ploject door een veeI gI'otere groep gedl'agen dan 
de participerende instellingen en de caseworkers; er was een steun nit de 
gemeenschap, telwijI deze situatie ook weel een steun betekende vom de 
welkers van de instellingen .. Want het is wel te begrijpen dat de besturen 
of' bepaalde beIeidsfiguren daarin met altijd voIledig achtel' de zaak ston
den en ook weI op buiten interesse VOOI het Project liggende gronden ge~ 
participeerd hadden of el'bij betrokken walen" 
In een voortdurend proces van samenwerking en uitwisseling kreeg het 
Project echter de achtergrond van waaruit het positief kon functio
neren. AuteuI's over het Project ondeIstrepen dan ook terecht dat het com
munity organization aspect elvan even beIangrijk was als het casework
aspect, 
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mc.geJl1Jkheid om het casework-expeliment met I'esultaat te velwerke
gelegen in het community organization proces, en de "adminis

. processes" die, ten dele reeds vOOIafgaand aan het Family Cen
.,-" ..• , ...... , •• _L, ook gelijktijdig daarmee ontwikkeld werden., 

zijn ruim 300 gezinnen onder de bemoeiingen van het Pr oject 
Welke gezinnen werden in het Pn~ject geselecteerd en hoe wer

aan het Prqject toegewezen? 
sDI'OnKeJ111"k kwam de hellI van de gezinnen uit de ploef die er in 1948 

was, de and ere helft van de DistI'ictsdienst van Sociale Zaken 
County Welfare Department). 

wel'den de gezinnen aangemeld b~j het PI'oject door de deelnemende 
De stafvan het Project beoordeelde dan ofzevooldezevorm 

hulp,'erJleni"I1 Lg in aanmelking kwamen., De formele voorwaaIde was 
ten minste een kind in he~ gezin in duidelijk en actueel gevaar 
zijn, of door delinquent gedrag of door duidelijk geconstateerde 

velwaadozing" Naast de problemen met de kinderen moesten er 
!-u1~!I..ll"'U"'J.J, op economisch gebied zijn of in de sectOI' van de gezond
Deze cIitelia schenen voldoe~de om de gezinnen te bereiken die men 

wilde., In een ondeIzoek van 150 afgesloten gevallen bleek dat 
helf\: van de gezinnen de vader afwezig was, dat bij 43 % een ofbeide 

een of meer echtscheidingen doorgemaakt hadden Buitenechte
'kinderen waren er in 45,3 % van de onderzochte gezinnen, van 22 % 

waren officiele klachten oveI' vetwaarlozing ingediend. ChIonische 
en gehandicapt z~jn kwam bij 28 % van de vadets VOOI', b~j 26 % 
moedeIS en in bijna 1/3 van de gezinnen was een chronisch ziek of 
" apt kind, 

gemiddelde van het aantal instellingen waat' het gezin bekend was voer 
het Prqject opgenomen was, bedroeg 8,8, teIwijl gemiddeld een gezin 
voor het contact met het PIoject z~jn eel'ste contact met een sociale 

had" In meeI' dan 2/3 van de gezinnen war'en ouders of familie~ 
bekend bij inste1lingen van maatschappelijk werk" Er was veeI de

gedrag., Bij een eerdele steekproef bleek dat van 100 gezinnen 
KIn,ae]['en van 47 gezinnen bekend waren bij de justitiele kinderbescher-

(probation Office) In 45 van deze gezinnen was er berechte misdaad 
hetzij van de vadeI of moeder of beiden MisbIUik van alcohol 

voor in 47 van deze 100 gezinnen, 
volgende twee hoofdstukken worden de wijze van behandeling en 

rte.tnoIClleka~me:cte:n van het experiment uitvoerig uiteengezet. Wij gaan 
niet in op deze fase van het Project 

1959 was het methodiekprqject, dat in 1954 begonnen was, voltooid" 
was to en wat er veIvolgens gebeuren moest, Was de zaak ruel

leafgeslo'ten en had het Project met het aanbieden vaneenmethodiek
en een aantal onderzoeken naa!' het functioneren en disfunctio

van probleemgezinnen en het l'esultaat van de hulp, zijn taak 
Men begreep, dat dit niet het geval was, 

voortreffel~jk onderzoek resulteert in voortreffelijke rapporten 
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die, bestudeeld of niet bestudeerd, in dossieIkasten opgeborgen worden, 
terwijl de belanghebbende instellingen "overgaan tot de orde van de dag"" 
Het Family Centered Project team begreep dat dejar'en van gemeenschap
pelijke inspanning niet op deze wijze begraven zouden mogen worden, 
maar ook dat een verwerking en toepassing van het verWOlvene niet van
zelf ging,. 
Dat, wilde bier iets geeffectueeld worden, de experimentatoren en onder
zoekers met de samenwerkende instellingen tot een overleg zouden moe
ten komen, op welke wijze de lesultaten van de arbeid blUvend in het 
werk in SL Paul ge'integreeld konden worden, 
Opnieuw weld financiele steun van een stichting velWOIven. Het Prqject 
had bekendheid gekregen en de positieve lesultaten hadden het een good· 
will verschaft die ook in vel'dere geldelUke hulp resulteerde voor een 
pedode van 3 jaaI', waarin geexperimenteerd moest worden met het te
rugvoeren van de Family Centered Project inzichten en werkwijzen 
naar het geheel van de maatschappelUk-weI'kinstellingen in St. Paul. In 
samenwerking met het "State Department of Public Welfare in Minne
sota, dat uiteI'st gelnteresseerd geraakt was in de voorafgaande proefne
mingen en onderzoeken, de Community Research Associates, het Ram
sey County Welfare Department en het Family Centered Project, kwam 
men nu tot een nieuw Project, aangeduid als het " Work Rearientation 
Prqjecf', welke naam later veranderd weld in nFamily Rehabilitation 
Program"" 
Dit PIoject heeft zich eerster instantie geIicht op een verbeteIing van de 
kwaliteit van het werk van de Public Welfare" Men is van mening dat men 
in deze insteIling het financH5le probleem moet gaan zien in de totaliteit 
van de gezinsproblemen" 
VOOIts wordt getlacht meer eenheid te krijgen in de werkwUze van de in
steIlingen" Alleen wanneer deze een adequaat en vergel~jkbaar systeem van 
hulpvedening hebben en een rapportage die niet te vel' van elkander af
wijkt, is het mogelijk tot gecoordineer de dienstverlening te komen en 
werkeIijk inzicht te iaijgen in de maatschappelijk weIk-problemen van 
een stad. 
Deze werkgroep heeft daartoe een "Case Planning and Classification 
Schedule" ontworpen, waalmee volgens een bepaalde methode de veI'
zameling van feiten, de sociale diagnose en de planning kan verlopen en 
vastgesteld wOI'den Deze Schedule is tegelUkertijd een handleiding voar 
de caseworker en kan tevens een bl'uikbaar mateIiaal bieden VOOI' het 
beleid" 
Het principiele uitgangspunt van deze Scheduie is ook weeI' niet de enke
ling maar het gezin 
Het is dus de bedoeling dat met slechts een klein aantal weIkers van de 
"Public Welfare" naal' bepaalde methodische grondIijnen werkt, maal 
iedel' , Ook beperkt zich deze werkwijze niet tot de multi-problem families 
maal' tot aUe gezinnen met sociale moeilijkheden" 
De Project-coordinator' en de casework-medewerkeI trachtendoormiddel 
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van de Schedule mie aspecten in het functioneren van de maatschappelijk
kinstellingen te bestuderen" 

In de eerste plaats: helpt deze systematische benadeting van de pI'oble
men door middel van een onderzoek naar de sectoren van het functione
':ren van het gezin, de maatschappelijk werker in z~jn diagnose en plan
'ning? Kan ~j hieldoor sneller zien wat gebeuI'en of niet gebeuren moet en 
· deskundiger help en? Vergroot dit ook in het algemeen de deskundigheid 
· van de werker? Welke kundigheid heeft een welker nodig om deze Sche-
· dule te banteren? 
In de tweede plaats hoopt men dat deze Schedule resultaten zal oplevelen 
voor het beleid., Dat het op grond daarvan betel mogelijk is caseworkers 
bij de Public Welfar e de voor hen geeigende taak te geven 1 ~ dat de supelvi
sor'en een betel medium ten behoeve van hun supeIvisiearbeid zullen ver
kIijgen en de beleidsfunctionarissen een betel inzicht in het werk en de 
functionering van de ins telling . 
len slotte vraagt men zich af of het gebruik van deze Schedule een basis 
kan bieden tot het op de hoogte stellen van de bredere gemeenschap van 
de ploblemen die er in hun midden zjjn, zodat tot een betere planning en 
preventie gekomen kan worden" 
Dit zijn de laatste gegevens van de laatste iaren van het Family Centered 
PrQject, dat, voor zover thans te zien is, in 1963 definitief afgesloten wordt. 
Ieder die het PrQject op de voet gevolgd heeft) wacht met glote belang
stelling de resultaten van deze slotfase at:. 
Ien slotte nog een enkel WOOI'd over de ondelzoeken en enkele I'esultaten 
ervan" Het is we1 duide~jk dat de onderzoekels het PI'Qject van de aan
vang af bege1eid hebben en daarbij niet uitsluitend een pas sieve 1'01 ge
spee1d hebben. Zij hebben te zamen met de caseworkers fOlmuleringen 
opgesteld en c1assificaties ontworpen" Zij hebben de resultaten van de 
verkregen inzichten zo geformuleerd dat het beleid hierdoor in staat was 
tot de volgende stap over'te gaan,. Het was hun elaan gelegen rapporten 
uit te brengen die niet alleen objectief vaststelden hoe de situatie was, 
maar die ook konden resulteren in verbetering van de situatie. Naar het 
~ns voorkomt is het St. Paul's Project zo gezien een van de fi'aaiste stalen 
van een consequent doorgevoerde action resear'ch. Het weergeven van 
alle inzichten die verWOIven zijn, zou een apart geschrift vJagen 
Wij willen ter afsluiting van de beschrijving van het Project slechts enkele 
aspecten van onderzoek en verkregen inzichten vermelden" 
Het lag VOOl de hand dat, nadat men een werkomschriiving ten behoeve 
van de se1ectie van multi-pro blein-gezinnen geforIDuleerd had~ zodat men 
op grond daarvan kon gaan selecteren en experimenteren met hulpvede
rung, er in de eerste plaats behoefte gevoeld werd na te gaan welke de pro
blemen van de multi-problem families, wetenschappelijk gezien, waren .. 

Volgens na het scru'ijven van dit gescbrift ver1cregen in!ormatie been men sinds
dien de Classification Schedule omgewerkt, zodat deze ook bIUikbaar is voor 
particuliere instellingen. 
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In 1958 zag een publikatie dienaangaande het Iicht onder de titel ,~Fami
lies in 1 rouble", Hierin werden gegevens velmeld van een onderzoek op 
100 Project-gezinnen. Uitgegaan weld van de gezinsstructuur en het func
tioneren van het gezin, 
Het ondelzoekschema dat men hiertoe opstelde vertoont verwantschap 
met het schema van de sociale diagnose van het methodiekexperiment, 
dat in het volgende hoofdstuk besproken wordt Het is in'de Appendix 
toegevoegd, evenals een voorbeeld, hoe dit schema gehanteerd weld,! 
Hoewel het Diet in de bedoeling ligt de resultaten van de vel'schillende 
onderzoeken uitvoerig weeI' te geven, kunnen wU ons toch Diet weelhou
den enkele gegevens hier te veImelden .. 
Probleemgezinnen vertonen in grote mate een tekort aan wat aangeduid 
wordt als gezinscohesie (family cohesivness), gezinssolidatiteit, Het ge
broken gezin, waarvan in het algemeen aangenomen wordt dat het een 
bron is van moeiQjk:heden, gat'in dit onderzoek een tegengesteld beeld, 
hier was het sociaal functioneren betel' dan daaI waar de ouders bij el
kaar walen. Dit WOIdt verklaard uit het feit dat er in deze gezinnen ook 
in hoge mate spanningen in het huweIijk z~jn die de gezinssituatie com
pliceren; is een del' oudeIs afwezig dan veImindelt dit de algemene stress 
en geeft het de mogelijkheid tot velbetering van functioneren in andere 
sectoren van het gezinsleven, Iekol't aan gezinscohesie hing meestal sa
men met een slechte totale functioneling van het gezin en een veelvuldig 
voorkomen van gedragsmoeili,jkheden, 
Het "acting out" ged.lag van de vrouw was VOOl het gezin schadelijker 
dan dat van de man, die meestal buitenshuis zijn moeilijkheden afreageer
de, telwijl de vrouw zich tegen de gezinsleden richtte, Het gedl'ag van de 
man in dezen droeg echter wel bij tot huwelijksmoeilijkheden, wat niet 
het geval was bij het afreageren van de VIOUW, dat meestal plaatsvond als 
de man afwezig was. 
MisbIUik van alcohol, een veel voorkomende VOI'm van "acting out" ge
drag, hing wel samen met tekort aan gezinssolidaliteit~ huwelijksconflic
ten, financiele moeilijkheden en cIimineel gedlag van de volwassenen, 
was echter negatief gecOI releel'd tot geestesziekte; er waren minder gees
tesziekten bij de alcoholisten dan b~j de niet-a1coholisten, 
Ook weld geen vel band gevonden tussen een betere woDingsituatie en 
aangepaster gedrag wat betreft kinderen" De gegevens leidden er zelfs toe 
in de woningprojecten een hogel' voolkomen van jeugddelinquentie te 
constateIen dan b~j de gezinnen die slechtere behuizing hadden" De ver·· 
klaring hiervoor was dat er voor de kinderen die kOItelings uit slumaIeas 
naar woningprojecten oveIgegaan waren geen voldoende aanleiding was 
in deze nieuwe omgeving hun delinquent gedrag op te geven De hogere 
delinquentie ZOll misschien ook zo verklaard kunnen worden dat deze 
verp]aatsing de aanpassingsmoeilijkheden veIsterkte .. Deze vel'onderstel
ling trefien we echter Diet in het rapport aan I .. a"v" de huishouding weld 

Zie appendix A, B en C. 
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o"m .. geconstateerd dat er geen verband lag tussen hogere inkomens en 
goede verzorging van het huishouden. Wel scheen het niveau van de 
verzorging van het huis at te ne men met de grootte van het gezin. 
Gezinnen waar een sterkere cohesie aanwezig was, konden betel' welken 
met de Family Centered PrQject maatschappelijk werker dan die waar 
dit niet het geval was" 
Een contact met een instelling van maatschappelijk werk zeer kort na het 
huwelijk cOlI'eleerde met een groot aantal pl'oblemen., 
Deze studie hie Id zich ook bezig met de vraag naar de samenhang tusseD 
de gevonden sociale kenmerken en het resultaat van de behandeling" Wel
iswaar werden de conclusies dienaangaande gezien als mateIiaal dat in 
zekere zin een hypothetisch karakter droeg en dat nog verder getest moest 
worden .. 
Als voorlopige resultaten gaf men echter aan dat een goede gezinscohesie, 
een positieve huwelijksverhouding en een positieve benadering van de 
maatschappelijk werker en de hulpbronnen in de gemeenschap, meestal 
wezen naar een positief resultaat in de hulp 
Vroege contacten met instellingen, iD het bijzonder een korte tijdsperiode 
tussen huwelijkssluiting en een contact met de Public Welfare, bleken 
een ongunstig voorteken te zijn" 
"Emotional disorders" van de moeder wal'en een ernstige handicap in 
de hulpverlening, terwijl oak berechte misdaad van ouders negatief ge
coneleerd was met gunstige hulpvedeningsresultaten., Wanneer er echter 
een misdaad tegen een van de gezinsleden geweest was, was el van meel 
verandeIing ten goede sprake, Dit weld toegeschIeven aan het feit, dat 
een deI' leden het gezin definitief verliet of er plotselinge verbetermg van 
de huwelijksverhouding ontstond en daardoor grotere gezinscohesie. 
Er was weinig verband tussen het aantal sectoren van dysfunctioneren 
en het resultaat van de hulp" Deze hing meer af van de soort problemen 
en de intensiteit daarvan. 
Hoewel dit onderzoek dus veel boeiende gegevens bood om het plobleem
gezin betel te beglijpen, onderstreepte men zelf voortdurend dat hieliD 
omtrent het ontstaan van deze pro blemen, omtl'ent de dieper liggende 
oOlzaken, nog weinig vastgesteld kon worden" Het beoordelen van het 
functioneren van het gezin is een beoordeling naar symptomen" Deson
danks was hier Ieeds zeer veel mateliaal voor verder onderzoek geboden" 
In een onderzoek, in 1959 gepubliceeld in "Patterns of Family Centered 
I reatment " , werden de methode van hulpverlening en het effect daarvan 
op het gezin bestudeerd" In een later hoofdstuk komen wij hierop kort 
terug" In dat zelfde jaar weI'd een uitvoeriger en nader gedocumenteerd 
onderzoek (op 150 gezinnen) naal gezinsfunctionering en resultaten van 
het Project gegeven in de pUblikatie "Patterns of Change in Problem 
Families"" 
Wij veImelden nit deze studie t..a.v, de resultaten van het Project de vol
gende gegevens. In 65,3 % van de gezinnen was vel betering in verschil-·, 
lende sectoren van sociaal functioneren te constateren, 18,7 % gaf geen 
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verandering te zien, in 17 % was er achteruitgang. Vcr betering gedurende 
de sodale behandeIing scheen meer plaats te vinden in de sector van de 
ernstige problemen dan in die van minder ernstige aard. In een follow-up 
studie op 55 gevallen die door het Project behandeld walen, kon geconsta
teerd worden dat vooluitgang, die plaatsgevonden had tijdens de behan
deling, 2 jaar na de afsluiting ervan gebleven was .. 
Ten slotte veImelden wij de publikatie "Measuring Family Functio
ning" 1960, waarin de resultaten van de vorige onderzoeken uitgewerkt 
en bewerkt werden tot een apparaat, waarmee men in eventueel volgende 
projecten van ondeI'zoek naaI' gezinnen in het algemeen, het sociaal f'unc
tioneren daarvan vast kon stellen" Dit onderzoek bood o,m" de mogelijk
heid om te komen tot de Case Planning and Classification Schedule., 
Behalve deze fundamentele onderzoeken zUn er nog een aantal deelon
derzoeken geweest op speciale facetten van het materjaal, V oor de titels 
hielvan zij velwezen naar de literatuurlijst. 
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Algemene uitgangspunten van het casewol'k-methodiek-

ondeI'z'Oek naar de efficiency van het maatschappelijk weI'k in S1. 
deed, zoals wij reeds zagen, de 'Onderz'Oekers al sP'Oedig belanden bij 

gr'Oep van 6 % die 50% van de dienstverleningen 'Ontving; "meerv'Ou
, dienstverlening aan "meerv'Oudige" pI 'Obleemgezinnen .. Waal'bU 

.ovcm.g.ens met gezegd mag w'Orden dat alle tot deze 6 % beh'OI'ende gezin
t'Ot de categOlie multi-problem families gerelcend m'Oet w'Orden" 

het vorige hoofdstuk is al even aangegeven dat men een 'Operationele 
omschIijving v'Ond ten behoeve van de selectie voor het Project en is te
vens aangegeven dat de onderzoekers achteraf vast konden stellen dat de 
criteria van"eenofmeeI kinderenonderde 18jaadn "duidelijkenactueel 
'gevaar" dool' verwaarlozing of delinquent gedrag en m'Oeilijkheden in een 
del' oveIige sectoren van de gezinsfunctionel'ing" juist waten geweest om 

.;,die gezinnen te beleiken die men bereiken wilde., Het begrip "gezins-
functionering" is een van de denkwijzen d'Oor het Project ontwikkeld" 

, Wij komen daarop in dit hoofdstuk nog tetug" 
Van de gang van het methodiekexperiment w'Ordt in het CasewoI'k Note
boo k en in enkele andere publikaties van de Prqjectstaf rekenschap ge
geven., Wij geven in het velvolg een samenvatting van de inh'Oud van dit 
geschrift, aangevuld met en gem'Odificeeld naat late re, k'OrteI'e publlkaties 
en enkele gegevens do or palticullere correspondentie verkl'egen. 
De vertaling en beweX'king van het Casew'Ork Notebook vindt men, zoals 
in het V'O'Orwoord aangegeven weI'd, in het Tijdschtift VO'Ol Maatschap" 
pelijk Werk van 6 januari 1962 tot juli 1963 en in de daaropvolgende af:· 
zondedijke pUblikatie onder de titel "Het avontuur in S1.. Paul"" Het was 
met een zucht naar romantiek 'Onzerzijds om deze vertaling deze titel mee 
te geven, het was een weerspiegeling van de gevoelens van de werkeIs 
vandit Prqject, zoals w~j die o"m" aantroffen bij ons bezoek aan St. Paul 
in 1955, maar die ook te beluistel'en is in velschillende publikaties, Niet 
a11een het feit dat deze gezinnen nu een doelbewuste aandacht kregen 
was naar het gevoel van de maatschappelijk wel'kers in het Project een 
novum, maar in met mindere mate de situatie dat men de caseWOI k -metho-

,', den zoals die zich, althans in veeI publlkaties en in de praktijk van veel 
instellingen, ontwikkeld hadden, moest gaan helzien en modificeI'en, 

, maakte dat de welkers zich enelzijds onzeker voelden, anderzijds deze 
situatie als een uitdaging beleefoen. Een uitdaging zowel aan hun eigen 
deskundigheid als aan veel erVat'en caseWOI kers, die deze gezinnen tel
zijde lieten omdat ze naal ze zeiden niet geholpen wensten te worden en 

': daarom niet te help en waren, Maar deze laing van pioniers had het veI'-
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moeden dat die caseworkers wel wat dogmatisch geworden waren en dat 
het hoog tijd wer d de beproefae methoden opnieuw te toetsen en zo nodig 
te herzien. 
Wanneer Beulah Compton in 1961 1 terugziet op wat in die w01steling van 
ruim 4 jar'en aan verondeIstellingen bevestigd en inzichten verW01ven is, 
geen zij daarvoor de volgende algemene gezichtspunten aan: 
1 Het is noodzakelijk vanuit het maatschappel~jk welk die gezinnen 
te benaderen die vanuit zichzelf ruet om hulp vragen" 
2 Het is belangrijk te trachten het gehele gezin te ber eiken., 
3 Het is noodzakel.:\jk dat instellingen samenwerken ten behoeve van 
deze gezinnen .. 
4 Het is noodzakelijk dat een werker de centrale figuur ten behoeve 
van de diagnose van en de hulpverlening aan het gezin is en optreedt als 
contactpersoon met andere instellingen en ta"v, andere hulpbronnen van 
de gemeenschap, 
5 Men moet trachten de positieve mogelijkbeden van het gezin te ont-
dekken en te versterken 
Wij willen deze gezichtspunten wat uitvoerigel' toelichten .. 
Ad 1 De werkers van het Family Centered Project hebben ontdekt dat 
het mogel:ijk is contact te la,jgen en een relatie op te bouwen meternstige 
probleemgezinnen, zelfs al walen deze in het begin zeer afwel'end" Zij 
hebben ontdekt dat de uitzichtloosheid van de situatie en de negatieve 
ervaring met de maatschapp~j en met maatschappelijk-werkinsteIlingen 
bij hen vaak een gI'Ote weerstand tegen elk contact in het leven geroepen 
hebben, maar dat wanneer met volharding en zonder agr'essie een echt 
menselijke benadering gezocht weld, veel cW~nten daar graag op reageeI'
den., Dit zichzelf kunnen deze mens en vaak geen positief gebruik meeI' 
maken van de hulpbronnen van de maatschapp~j, ze proberenaIleennog 
maar van de maatschappij te halen wat ervan te halen valt. Maar als 
iemand op de wijze zoals eerder aangegeven is tracht hen te bereiken, is 
er een heel stuk maatschappeIijk weI'k mogelijk, De werker heeIt wel een 
hoge fiustratie-tolerantie nodig tegen openlijke of bedekte agressie en af· 
wee!', maar als het hem gelukt op agI essie niet met agressie te reageren 
maaI te blijven uitgaan naar het gezin en zijn nod en, was het meestal de 
clienten niet mogeJijk hun weerstand te hand haven ' OpenIijke agressie is 
er trouwens met veel geweest, de afweer wet d vaker ged emonstreerd in het 
ruet thnis z~jn, vergeten van afspraken en deIgeIijke, voor iedere maat~ 
schappelijk werker bekende symptomen van negatieve gevoelens of ambi
valentie" Nu gebleken is dat deze gezinnen voor het merendeel wel te be
leiken zijn mag het maatschappel:ijk werk zich echter niet aan zijn ver
antwoordelijkheid VOOI' deze cIienten onttrekken maar is hulp bieden een 
noodzaak. 
Ad 2 Het werken met het hele gezin is een van de interessantste ontwik
kelingen, in het Pn~ject bepIoefa en onderzocht, Deze trend is niet geheel 

Ihe Family Centered Project, St, Pau11961 (stencil), pag 4" 
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in het AmeIikaans social casework, maar men kan toch wel zeggen 
Family Centered Project er veeI toe bijgedragen heef{ dat deze be

~rtIlle:s'.vm~e thans ook elders onderzocht wordt en in de toekomst een 
I'ol zal gaan spelen in het casework. 

11pel:l,lkeJ[WllZe voelden de caseworkeIs zich eerst erg onzeker over 
benadeIingswijze, daaI zij krachtens hun training en vIoeger werk 

dZ3LkeJl1J'k gewend waren aan contact met een gezinslid op een be
tijd" Bovendien ging dit beIeiken van het gezin gepaard met het 
van huisbezoek, hetgeen toch wel vele jaren - oveIigens heel be
- het stiefkind van de Amerikaanse caseworker geweest was" 

!:oenOleve van een gezinsdiagnose WCI'd een schema opgesteld, dat her
uitgetest en herhaaldelijk heIZien de VOlm kreeg zoals die hier-

VOOI' een sociale diagnose 

bieden w~j dit gezin hulp? 
Welk gedrag of welk mislukken in het sociaaI functioneIen geeft 

recht en de verantwoordelijkheid om ons in deze problemen te 
(gevaren VOOI de kinderen, Iisico van het uiteenvallen van het 

etc.)? 
Wat is er v66r het contact met het Family Centered Pr~ject gepro
aan hulp en hoe zijn de reacties van het gezin geweest? 

GEZINSPROFIEl 

Vermeld in iedere r ubriek houding en gevoelens in sa-' 
ang met gedragingen" 

rijf de positieve krachten even 70rgvuldig als de ne
aspecten, 

(uiterlijk van het huis, buurt, indeling 
bad-, kookgelegenheden))., 

van huishouding (ordel~jkheid, huishoudel~jk beleid, sa
van de maaltijden en ~jze waarop deze genuttigd worden) 

:'il!.l~onom:tsche gang van zaken 

onnen en omvang van de inkomsten van het gezin (salaris, on
;eUlnnl~, verzekeIingen etc,)" 

we~I'k:gltllat:'[e (aard en gang van zaken in het we['k~ arbeidsvIeugde, 
J;l11nglen. fi:ustraties, etc.) 
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3 Financieel beheer (is het inkomen adequaat, hoe wordt het geld 
beheerd, wie beheert het, pIiOIiteiten van besteding, schulden, etc.,), 

C Sodale activiteiten 
1 Informele betrekkingen (aaI'd van de contacten met familieleden, 
vrienden in de bUUIt en daarbuiten, ontspanningsactiviteiten, etc,,) , 
2 FOlmele contacten en sociale status (lidmaatschap van kerk, clubs, 
verenigingen, vakorganisatie, de gevoelens van het gezin over zijn sociale 
status, etc.). 

D Gewoonten op het gebied van de gezondhei'd 
1 Problemen op gebied van gezondheid en ziekte. 
2 Gewoonten ten aanzien van de gezondheid (hoe lost het gezin de 
ploblemen op het gebied van ziekte en gezondheid op en hoe beschouwt 
het de gezondheid van zijn leden?). 

E Verzorgi'ng en opvoeding van de ki'ndel'en 
1 Lichamelijke verzorging (voeding, kleding, hygiene, etc .. ).. 
2 Opvoedingsmethoden (opvattingen hoe kinderen zich moeten ge-
dragen: welke dingen die de kinderen doen, worden door de ouders ge~, 
waal'deerd, wie uit deze waardering, welk gedrag wordt afgekeUI'd, door 
wie en op welke wijze wordt de naleving van verboden afgedwongen, 
hebben de ouders een vaste 1jjn in hun opvoeding en wel'ken ze samen?) , 

F Samenhang in het gezin en emotioneel klimaat in het huis 
1 Echtelijke relatie (vededen, tegenwoordige to est and, hechtheid, 
conflicten, buitenechtelijke veIhoudingen) .. 
2 Verhouding tussen ouders en kinderen (met een korte schets van de 
geschiedenis van het gezin)., 
3 Vel'houding tussen de kinderen onderling. 
4 Gezinssolidaliteit (graad van gezinssamenhang, overeenkomsten 
en verschillen in maatstaven en inzichten, die oOIzaken zijn van eenheid 
ofverdeeldheid, b"v,. in hoeverre stemmen de ouders overeen ten aanzien 
van wat juist of onjuist is voor de kinderen, welke dingen doet het gezin 
samen, b.v. ontspanning, maaltijden, etc.) .. 

G lndividueel gedrag en aanpa.ssing 
Beschrijf de individuele gezinsleden in afzondeI1jjke paragrafen, begin
nend bij de ouders, vervolgens de kinderen naar leeftijd en ten slotte an
dere personen in het gezin Geef een kOIte schets van hun uiter1jjk, van 
persoon en gedrag, uittreksel nit schooh'apporten, samenvattingen nit 
psychiatrische rapporten, testresultaten, verbalen van de politie of rap
porten van de IecIasseringsambtenaar, met uw eigen waarneming van 
mogelijkheden en bepeIkingen van de desbetreffende personen .. Hoe func
tioneert het individu in zijn verschillende rollen, b.v, de man als vadet', 



C Welke elementen in onze ~lening.op uitvoerend niveau be •. 
waaI devoI? nee indat hij, tenzij op juridische 
Zoals men ziet staan bier de ge2;t van een andeI'e werker met het 
inteIactie en de relatie van het mtactpersoon tussen het gezin en 
gezinsfunctionelen, voorop en w( 

aan de ol'de gesteld. Op zichze~Ieerd in caseconferences, waarbij 
eeI'~t te proberen de totaliteit te 1ect meestaI de taak aI.s bijeenroe
a~tJes, VOor men de afzonderIijkip zich nam, VeeI moel~e weI~d geM 
Een van de aspecten, voortvloeicn te doen had (ook de IDstelbngen 
zinsbehandeling, was het voortdL)dat het veilig stellen van het gezin 
er nog waren een gezin b~j elkaaan veel "speciaIisten" ook werke
kinderen een belangrijke aanleidi 

jeet was het toch Diet child centerelJ. ook andeI'e belangI~jke gevolgen 
de diagnostische waar de van het er splake gekomen, 
en de achtergrond van het gezin~an de positieve mogeI~jkheid van 
\Vanneer het ook maar enigszinscend maar is in feite vaak een ver M 
een gezin te wekken het kind datst zelfs als het voIgens de regeIen 
kan dan in welk pleeggezin of iru b~grijpen, Uiteraard kijkt men b~j 
I erwijl men er daarenboven van tar het probleem of de pl'oblemen" 
tieve mogeHjkheden in de gezinne.: werk gedurende z~jn ontwikkeling 
of zelfs ook het maatschappeJijk unde beinvloed geweest is" De arts 
Ad 3/4 De gelichtheid op het ge~an de patient, daarom is zijn be
werker aIs bemiddelaar sproot me~l van de mens" Hoe bezwaar lijk het 
gen van de bestaande gang van z:; op deze wijze ook in deze kring 
gezinnen nooit contact met inste~n discipline in een andere over. te 
hadden vaak meeI' dan goed Voor zonder duidelijk als we de belevm
werk: John, die spijbelde, was min de casulstiek zelf bestuderen De 
aanraking geweest, MaIY, die ree4ebook niet nalaten er telkens weeI' 
met de equivalent van ten onzent (en sociale mogelijkheden van een 
VOor de Kinderbescherming, de O! beoordelen kunnen, maar dat wij 
steund werden, met de Public W<sociale, gezonde en positieve aspec
haal' huwelijksmoeil~jkheden met 4.adruk op dat in de bestaande rap
naast dan nog contact met artsen) o.;lijkheden vaak weinig te vinden is, 
enz. genoemd moet worden" gl~ bedolven en ovel'dekt ztjn door 
Het Casework Notebook merkt ze~t de taak van de werker is zich als 
die zoveel in het leven ontbecrd h;raven om de latente krachten in het 
"specialisaties van het maatschapA ze met het gezin samen ploduktief 
zij middels het algemeen maatscha 

van het maatschappelijk werk als &teeft ook de verdienste dat het de 
Een sanering van deze situatie VI31f; licht stelt en de werker helpt daar
veaus. In de eerste plaats moeten d( 

vidualisme op te geven en een stul uitwerking en toepassing van deze 
moeten ook de uitvoerende werker~zien worden, Men dient zich daar
De casewoI'ker van het Family Cenwas dat al deze methodiekaspecten 

aanwezig waren,. 
Het avontuuI' in St, Pau1, Hfdst. X schappelijk werker zelf initiatief ne-



C Welke elementen in onze samenwel'king ervaart het gezin als niet 
waardevol? 
Zoals men ziet staan hier de gezinssituatie, het gezinsklimaat, de gezins
interactie en de relatie van het gezin met de buitenwereld, k01tom het 
gezinsfunctioneren, vool'op en worden de afzonderlijke leden eel'st daarna 
aan de orde gesteld .. Op zichzelf was het een oefening voor de werkers 
eel'st te probel'en de totaliteit te zien en aandacht te geven aan de inter
acties, voor men de afzonderlijke bestanddelen ging analysel'en. 
Een van de aspect en, voortvloeiend uit het de nadruk leggen op een ge
zinsbehandeling, was het vOO1tdurend zoeken naar alle mogelijkbeden die 
er nog war en een gezin bU elkaar te houden; hoewel het welzijn van de 
kinderen een belangrijke aanIeiding v01mde voor de arbeid van het Pro
ject was het to ch ruet child centel ed maar family centeled. Dit niet vanwege 
de diagnostische waal'de van het zien van de problemen van de kindel'en 
en de achtergrond van het gezinsmilieu, maal' vanuit de wetenschap dat 
wanneel' het ook maar enigszins mogelijk was de positieve kl'achten in 
een gezin te wekken het kind daar oneindig veeI betel' geholpen worden 
kan dan in welk pleeggezin of imichting, 
I eIw~jl men er daal'enboven van overtuigd raakte dat er vee1 me er posi
tieve mogelijkheden in de gezinnen aanwezig waren dan de gemeenschap 
of zelfs ook het maatschappelijk werk ooit had vermoed, 
Ad 3/4 De gelichtheid op het gezin als geheel met cen maatschappe~jk 
werkel als bemiddelaar sproot med e vOO1t uit de veelal negatieve ervaIin
gen van de bestaande gang van zaken, Het was immers niet zo dat deze 
gezinnen nooit contact met instellingen gehad hadden, integendeel, ze 
hadden vaak meeI' dan goed voor hen was ervaring met maatschappelijk 
werk: John, die spijbelde, was met de schoolmaatschappelijk werker in 
aanraking geweest, Mary, die reeds een promiscue gedlag ging vertonen 
met de equivalent van ten onzent de maatschappelijk werker bU de Raad 
voor de Kinderbeschenning, de ouders, die herhaaldelUk financieel ge
steund wel'den, met de Public Welfare (Sociale Dienst), de vrouw met 
haar huwelijksmoeiI~jkheden met de Family Selvice Society, enz, Waar
naast dan nog contact met artsen, onderwijzeIs, woningpr~jectbeheerders, 
enz" genoemd moet worden" 
Het Casework Notebook merkt zeer puntig op dat men van deze clienten, 
die zoveel in het leven ontbeerd hebben, niet kon veIwachten dat zij de 
"specialisaties van het maatschappeIijk werk kunnen begrijpen alvorens 
zij middels het algemeen maatschappelijk werk begrip gekregen hebben 
van het maatschappelijk werk als geheel", 1 

Een sanering van deze situatie vraagt samenwerking op verschillende ni
veaus, In de eerste plaats moeten de instelIingen bereid zijn een stuk indi
vidualisme op te geven en een stuk beleid te bundelen" Maar daarnaast 
moeten ook de uitvoerende werkers met elkaar samenwerken" 
De caseworker van het Family Centered Project werd na onderIing over-

Het avontuur in St Paul, Hfdst XVIII. 
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leg als de coordinator van de hulpverlening op uitvoerend niveau be,,, 
schouwd en de instellingen stemden ermee in dat hij, tenzij op jUlidische 
en/of andere dringende gronden contact van een andere werker met het 
gezin onontkoombaar was, de enige contactpersoon tussen het gezin en 
de instellingen zou zijn" 
De samenwerking werd voorts geem~ctueerd in caseconferences, waarbij 
de werkeI' van het Family Centered Project meestal de taak als bijeenroe
per en als IeideI' van de besprekingen op zich nam .. Veel moeite werd ge·· 
nomen iedere ins telling die met het gezin te doen had (ook de instellingen 
van gezondheidszorg) uit te nodigen, zodat het veilig stellen van het gezin 
tegen de helaas gebrllikel~jke invasie van veel "specialisten" ook werke·· 
lijk bereikt kon word en , 
Dat de samenwerking op beleidsniveau ook andere belangr~jke gevolgen 
had, is reeds in het vorige hoofdstuk ter sprake gekomen .. 
Ad 5 Het zoeken naar en versterken van de positieve mogeqjkheid van 
het gezin lijkt eigenlijk zo vanzelfsprekend maar is in feite vaak een ver
waadoosd aspect in het helpen geweest, zelfs als het volgens de l'egelen 
van het casework verliep Dit is wel te begrijpen, Uiteraard kijkt men bij 
een velzoek om hulpverlening eel'st naar het probleem of de problemen, 
Daal' komt bij dat het maatschappelijk welk gedurende z~jn ontwikkeling 
in allerlei opzichten door de geneeskunde bei'nvloed geweest is. De arts 
he en te maken met het ziektepIoces van de patient, daaI'Om is zijn be
langr~jkste gerichtheid op het zieke deel van de mens., Hoe bezwaarlijk het 
kan zijn een denkwijze (die overigens op deze wijze 00 k in deze laing 
reeds lang aangevochten is) vanuit een discipline in een andere over te 
planten, wordt ons nog eens in het b~jzonder duidelijk als we de belevin
gen van de caseworkers uit St, Paul aan de casulstiek zelf bestuderen .. De 
werkers kunnen in het CasewOIk Notebook niet nalaten er telkens weeI 
op te hameren dat wij de menseIijke en sociale mogelijkheden van een 
gezin onroogelUk naar zijn pathologie beoordelen kunnen, roaar' dat wU 
el voortdurend op uit moeten zijn de sociale, gezonde en positieve aspec
ten te ontdekken. Zij wijzen er met nadluk op dat in de bestaande rap
pOIten van instellingen van deze mogelUkheden vaak weinig te vinden is, 
dat de positieve mogelijkheden dikwijls bedolven en overdekt zUn door 
een hoop sociale pathologie en dat het de taak van de werker is zich als 
het ware door die pathologie heen te graven om de latente krachten in het 
gezin te ontdekken, ze aan te boren en ze met het gezin samen produktief 
te gaan maken .. 
Het schema van de gezinsdiagnose heef! ook de verdienste dat het de 
sector van positief functioneren in het licht ste1t en de werker helpt daar
mee voortdul'end bezig te zijn,. 
In het volgende hoofdstuk zullen de uitwerking en toepassing van deze 
uitgangspunten nadeI onder ogen gezien wOI'den, Men dient zich daar
bij wel te reaIiseren dat het niet zo was dat al deze methodiekaspecten 
van meet af aan in de hulpverIening aanwezig waren" 
Slechts de gedachte van het aIs maatschappeqjk werker zelf initiatief' ne-



I 

men, het op het gezin gericht z~jn en het coordineren van hulpverlening 
waren beginselen, die de participanten van het Project aIs werkprincipe 
duideUjk voor ogen stonden" Hoe ze uitgewerkt moesten worden en welke 
nieuwe inzichten men zou verlaijgen en moeten omzetten tot nieuwe 
werkprincipes was voor ieder nog geheel onbekend, 
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Op weIke wijzen werden de methodische gezichtsponten 
t!e]reans~eel'o? 

is noodzakelijk behalve in de methodische uitgangspunten zich ook 
'teverdiepenin wat wel aangeduid weI'd als de Htechnieken", en in 

realisering van meer gedetailleerde gezichtspunten die in het PI'qject 
tJfmroetd werden, 
Met technieken bedoelen w~j de kleinere handelingseenheden in het raam 
. de eerder genoemde uitgangspunten, die een uitwerking en differen

daarvan beogen" 
\·.OlpnlLeu'w willen wij een door' ons enigszins bewerkte opsomming uit de 
",,""'dU''"'J. genoemde pUblikatie van mrs" Compton1 gebruiken als uitgangs

van onze daaropvolgen4e beschouwingen" 
Wij komen dan tot ondel'staande praktische gezichtspunten en benade
ringswijzen, 
'1 In het eerste contact moet het doeI van de contactname duidelijk 
:aangegeven worden en ook later dient alle vaagheid zoveel mogelijk ver
meden te worden. 

", 2 In het begin dient men, om zijn nuttigheidswaarde te bewijzen, 
:' tastbare dienstverleningen te geven" 
, 3 Er moeten samen met het gezin eenofenkelezaken vastgesteld wor-
den, die men het eel'st aanpakken zaL 
4 Men dient te zoeken naar moge1jjkheden omwaternoginhetgezin 
aan hoop en velwachting ove1' is te ontdekken en te gebruiken" 
5 Men moet trachten het gezin te helpen "vaardigheden in maatschap'" 

, pelijk verkeer" (social skills) te verkrijgen" 
'. 6 Gezag kan op een positieve wijze gebruikt worden, 

Er moet geprobeerd worden het gehele gezin in het gesprek te be
trekken; inzonderheid dient aan de vadet's aandacht geschonken te wor

Een beweeg1jjke hantering van de gespreksvoering is tot dit alles 
1:toodzakelijk. 

Het gezin moet geholpen word en weeI' contact met de gemeenschap 
krijgen en van de hulpbronnen daarvan gebIuik te maken, 

1-.1:en moet wegen vinden de hulpbronnen van de gemeenschap ten 
'"""i oe.no(~ve van het gezin aan te wenden" 

De client moet betrokken worden in de beoordeling van zijn slagen 
falen" 
al deze punten willen wij thans uitvoerigel' ingaan,. 

Compton, pag 4 V"V 
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Ad 1 In het eente contact moet het doel van de contactname duidelijk aan
gegeven worden en ook later dient alle vaagheid zoveel mogelijk vermeden 
te warden, 
Een van de grote moeilijkheden die de werkers van het Project onder 
ogen te zien hadden, was het pro bleem van de contactname met clienten 
die met alleen niet om hulp gevI'aagd hadden maar bovendien dikwijls op 
grond van vloegere ervaring zeer afwerend waren t a"v. elk hulp bieden" 
Afgezien van de vlagen betreftende de gevoelens van de werker zelf, die 
in het volgende hoofdstuk bezien worden, waren er een aantal technische 
aspecten zoals de vlaag: hoe motiveer ik het doel van mijn komst t ,a"v" 
het gezin" Elke veloordelende houding t a.v.. misstanden in het gezin ZOll 

agressie oproepen en relatie maken bemoeilijken" Men meende dat men 
eel'st een l-e1atie opgebouwd zou moeten hebben alvorens men met het 
gezin de deficiente aspecten van de gezinsfnnctioneling ondeI ogen kon 
zien, En men vreesde bovend-ien dat men weeI' telug zon vallen in een 
houding van het maatschappeqjk werk van een vloegere fase, van be
straffing en verooI'deling, eventueel dreiging met maatl egelen; men wilde 
dit echter tot elke plijs veImijden, 
Het gevolg hielvan was dat veel maatschappelijk welkers in het begin 
bijzonder vaag waren met het aangeven van de reden van hun contact
name, en wel van "moeilijkheden" die het gezin zou hebben sprake~ 
maar deze niet verder verdui<Ielijkten, Het bleek echter al spoedig dat 
ook dit zeer bedreigend was voor het gezin" Bovendien dat juist die vaag
he id allerlei velweer opriep en daardoor het opbouwen van een relatie 
ook uitermate bemoeilijkte" Na voorzichtig uittesten werd ontdekt dat 
het heel duidel~jk zeggen waarom men kwam, ook al IDoest men daarbij 
allerlei voor het gezin onaangename zaken bij name noemen, veel minder 
schadelijk was voor de contactlegging dan men gedacht had, deze integen·, 
deel eerder bevOIderde, Het belangdjke was dat men daalbij - hetgeen 
lang niet alQjd gemakkelijk was - elke formulering of toon van mispljjzen 
of dreiging nit zjjn spreken IDoest weren en als het ware alleen een con
statelen van feiten moest geven op grond waarvan el' in het gezin toch wel 
allerlei onaangename situaties waren en zouden kunnen ontstaan. BU dit 
uitspreken moest bovendien duidelijk word en de positieve houding van 
de maatschappe!ijk welkeI t,a"v" de clienten en hun problemen en de be
reidheid te help en . 
Geen vaagheid dus maal concreetheid, echter in solidar"iteit met het ge
zin" Op deze wijze hadden de caseworkers het gesprekstechnisch beginsel 
van het confronteren met de realiteit ten behoeve van deze gezinnen op
nieuw te leren 
Uiteraard hleef het dan niet bij deze vaststelling alleen en bij het tot uit
dlukking brengen van het meeleven van de caseworker maar ook weld 
de verwachting uitgesproken dat er veranderingen ten goede konden ko
men, 
Ook hierb~j was het weeI' zaak elke moraliserende toon te velmijden en 
bovendien geen valse verwachtingen te wekken maar met warmte en over-
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tuiging op een w~jze, ruet te ver van de werkelijkheid van de client afstaand, 
dit perspectief te bieden .. 

Ad 2 In het begin dient men, om zijn nuttigheidswaarde le bewijzen, tast
bar e dienstver leningen te geven, 
Op welke ~jze kon men duidel~jk maken dat men werkelijk hielp? Woo!'
den zeiden in deze gezinnen niet veel, ze had den ze al zo dik~jls gehoord 
De maatschappelijk welker zat ook hier weeI' opnieuw met de moeilijk
heden van het verleden, zowel ta .. v. de situatie van de clienten als van 
zijn eigen houding Mater if He hulpverlening maakt afhankelijk, en men 
kan clienten alIeen tot zelfstandigheid brengen als ze zelf ook zoveel mo
gelijk doen., Men vreesde door voor Sintelklaas te spelen de client nog 
verder van huis te brengen. Men vergat daarbij dat voor deze mens en, die 
zoveel ontbeerd hadden en zozeeI gefaald, vaak ook in eigen ogen, hoe
wel ze dit meermalen overdekten, die zozeer door de rnaatschapp\j afge
wezen Walen, dikwijls cen veel duidelijkel' bewijs nodig was dat de maat~ 
schappelijk werker in hen gelnteresseerd was dan alIeen woorden" Men 
zou de situatie kunnen vergelijken met de contactname met kindel'en in 
psychotherapie en casework waar het concrete snoepje of stuk speelgoed 
een tastbaar teken is dat de volwassenen echt om hen geven en dat daar
doO! ook bijdraagt tot relatie-opbouw 1 De maatschappelijk werkers 
hadden aan deze wantrouwende gezinnen eenvoudig wat zij zelf aangaven 
als hun nuttigheidswaarde te demonstreren~ hetgeen echter VOOI deze 
clienten veel meer inhield, nl. het symbooI dat de maatschappelijk welker 
echt "VOOI' hen voelde" en alles doen wilde om hen te helpen .. Zo begon
nen de werkers van het Project dikwijIs met het bewijzen van kleine dien
sten aan de gezinnen, wat in het casework met doorsnee c1ienten terecht 
niet als een juiste techniek geacht kan worden" 
De verslagen veImeldden h,v. van het een moeder in de auto meenemen 
naar een polikliniek omdat z~j er uit zichzelf niet toe kwam of het een va~ 
del' helpen met problemen van z~jn inkomstenbelasting" Het bleek dat 
deze SOOlt dienstvellening niet de afhankeI\jkheid bevorderde zoals veelal 
gevreesd was, maaI dat de clienten zodra zij zich innerlijk iets sterkel' 
voelden ook duidelijk beseften dat zij nu geen aanspl'aak meer op dit 
soort hulp behoefoen te maken maar dergeltjke zaken zelf konden rege
lell., 

Ad 3 Er moeten samen met het gezin een ofenkele zaken vastgesteld WOT

den die men het eer ~ t aanpakken zal 
Hoewel de begincontacten duidelijk het doel hadden diagnostisch mate
liaal te verzarnelen en tot het tot stand komen van een relatie bU te dra·, 
gen, moest ook reeds spoedig ender agen gezien 'werdenin welkerichting 
men welken wilde, welke problemen men het eel'st zou aanpakken, Hier,· 

1 Vgt Anna Freud - De Psycho-Analytische Behandeling van kinderen, Ned 
vert Amsterdam 1950, HfClst, 1, pag. 25 v v 
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bij kwam opnieuw de moeilijkheid, veroorzaakt dom het feit dat het gezin 
de maatschappelijk wefker niet uitgcfiodigd had, naar VOI'en" Bovendien 
was er niet een pro bleem maar een gehele pro blemenkluwen) die het gezin 
gevangen hield in zijn moeilijkheden" In het Project werd wel geprobeerd 
het gezin te vragen wat het wenste, de antwoorden die men kreeg bewezen 
dat dit een foute start was, Meestal waren het irreele wensen en boven
dien niet gerelateerd tot de oplossing van moeilijkheden maar b,v, dik
wijls materiele zaken als een televisietoestel of een wasmachine, 
Hoewel, naar reeds boven veImeld werd, kleine concrete diensten wel ge
zien werden als bruikbaar, is het duidelijk dat deze wens en niet verwld 
konden worden en dat het formuleren van vragen die deze wens en tot uit
dlukking brachten de clienten e~n valse voorstelling gaven van de hulp 
die de caseworkers beoogden" De enigszins stereotype vraag aan de gang
bare client, althans in het Amerikaanse casewOl'k: "welke plannen deze 
gezinnen hadden" was evenzeer misplaatst, Het probleem van het pro
bleemgezin is immers dikwijls dat het niet meeI' in staat is plannen te ma
ken omdat het alle uitzicht veIloren heeft en eenvoudigpassiefgewolden, 
van de ene dag in de and ere leeft, Daarenboven doet deze vraagstelling 
nogal inadequaat aan t,a,.v, de dikwijls oveIweldigende problemen 
waarmee deze gezinnen worstelen 
Een vlaagstelling als wat het gezin zelf zag als zijn grootste moeilijkhe
den en wat in de weg stond deze op te lossen bleek vIuchtbaar'del en leidde 
dikwijls tot een moge~jkheid enkele l'eele problemen onder ogen te zien, 
Het spI'eekt vanzelf dat daarb~j niet te veel ploblemen tegelijk aangevat 
konden worden; het uitkiezen van een of enkele probleemeenheden1 

waaImee gewelkt kan word en bleek ook voo!' de probleemgezinnen een 
valide regeL 
Het allerbelangIijkste was echter dat de keus gezamenlijk gedaan werd 
en dat het gezin er zijn volledige zeggenschap in had" Soms kon het zijn 
dat het gezin het zelf niet wist en dat de maatschappelijk werker dan de 
pl0blemen voorlegde, en als het gezin de prioriteiten niet duidelijk zag 
in deze Iichting enige hulp gaf ta ,v" de keuze .. Maar het principe van de 
partners chap dat in het Project zulk een belangrijke I'01 speelde, had ook 
hier' volledige geldigheid" 

Ad 4 Men dient te zoeken naal' mogelijkheden om wat eT' nog in het gezin 
aan hoop en vetwachting over is te ontdekken en te geb,uiken" 
Een van deaspecten van de hulpveriening die juist vOOIal in deze eeISte 
fase in het contact van grote betekenis is, is het gezin weeI' helpen tot een 
perspectief. 
De categorie "hoop", die 0 ,a" in de nieuwere caseworker-beschouwingen 
een grote 1'01 speelt (Towle, Perlman), is ook een van de wezen4ike mid
delen in de hulpveriening, Er wordt op gewezen dat ieder mensenleven 

Helen Hanis Perlman - Social Casework Ned, vert AInhem 1962. Hfdst, m. 
pag, 48 vv 
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een zekere inhoud krijgt krachtens een aantal positieve verwachtingen 
die men zich La"v" de toekomst stelt.. 1 Heeft men die niet meeI' clan is het 
leven eigenlijk ondeI' het niveau van het leefbare geraakt, Bij vele van de 
emstige probleemgezinnen is het probleem niet alleen dat er cumulatieve 
moeilijkheden zijn die het verlammen of alleen maar vijandig maken 
maar dat deze opeenstapeling van moeilijkheden elk perspectief uit het 
leven weggenomen he eft , Men kan dan ook nog maar alleen de dag pluk
ken maar de vrucht is meestal bitter of bedOlven, 
Het was de maatschappelijk werker er met in de eerste plaats om te doen 
de client en te vertellen welke verwachting de maatschappij van hen had, 
maar met hen te ontdekken of zij nog een spoor van veIwachting en een 
sprank van hoop voor zichzelf of voor hun gezin hadden" Soms stelde de 
maatschappelijk werker' clan de VI aag wat de echtelieden, toen zij in het 
huwelijk traden, van hun leven verwacht hadden, en het bleek dan dat dit 
dikwijls heel gewone menselijke verwachtingen geweest wareu, Ook bleek 
het dat door dit aan de or de te stellenermeermaleneenaanknopingspunt 
gegeven was tot het opbouwen van een nieuw perspectiefvoor het gezin, 
een perspectief waarin het de gezinsleden mogelijk was hun concrete 
moeilijkheden doelbewust en met meeI' r esultaat aan te pakken" 
Men kan dit gezichtspunt ook van een andere zijde benaderen" Wij weten 
dat multi-problem families niet gemotiveerd z~jn tot het vragen van hulp" 
Wij weten dat gemotiveerd zijn noodzakelijk is om tot een partnerschap, 
tot bereidheid tot veranderen en tot het l'ealiseren van deze verandering 
in het dagelijks leven te komen .. De vraag is dus, hoe maken wij deze clien
ten gemotiveerd? Hen te confronteren met hun moeilijkheden kan een 
fase in dit proces zijn maar is niet voldoende" Er moet enig inzicht in 
ten minste enkele problemen zijn en bereidheid er wat aan te doen, maar 
er moet vooral ook het gevoel komen dat de nieuwe pogingen in iets 
positiefs voor het gezin resulteren kunnen" Wanneer' er dit uitzicht ont
staat - en het kan dus ontstaan wanneeI de maatschappelijk wer'ker ui
terst deskundig de situatie en de feiten hanteert en met voldoende warmte, 
met het gezin zich inzetten kan -, heeft het een terugwerkende kracht op 
de actuele situatie, met and ere woorden de client kan gemotiveerd taken 
vanuit ~jn voorstelling van een mogelijk betere toekoms t 
Zelfs de kleine dienstverlening, ondeI 2 genoemd, kan voor de client een 
inzet zijn en het symbool van vervulling van andere lang opgegeven of 
weggedrukte toekomstwensen" 

Ad 5 Men moet trachten het gezin te helpen "vaardigheden in maats'chap
pelijk vel keet" (mcial skills) te vel krijgen , 
Pro bleemgezinnen zijn door de maatschappij afgestcten nadat ze dikwijls 
zelfzich op allerlei wijzen tegen de maatschappij verzet hebben, maar ook 
wel alleen maar omdat ze niet voldoen aan ethische of sociale of fatsoens
normen van de maatschappij of' een combinatie van deze" Zij zijn meer-

2 Op ,cit Hfdst n, pag 37 v v, 
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malen uitermate agressief geworden t..a"v" de maatschappij en versterken 
door hun agressie de negatieve gevoelens van de maatschappij" Zii hebben 
dikwijls de mogelijkheden van normaal menselijk en maatschappelijk ver
keer verlo,ren of ook nooit geleerd doordat ook een voIige generatie al in 
precies dezelfde situatie verkeerde" Zij kennen dus de speh'egels van het 
inteImenselijk verkeer onvoldoende of kunnen ze niet gebIuiken., Ben 
van de belangIijke taken van de maatschappelijk werkers in het Project 
was deze clienten weeI' op deze weg te helpen" Dit werd gedaan in de eeIste 
plaats door wat door Austin is aangeduid als de expetiental therapie"l 
DOOIdat men dikwijls voor het eel'st een echte Ielatie la·eeg met een re~ 
presentant van de samenJeving en van sociale ins telling en en ervoer dat 
men Diet afgewezen weI'd en niet bedI·eigd maal' dat integendeel mensen 
nit die and ere wereld positief konden zijn, weld het de clienten betel' mo~ 
geltjk ook nienwe contacten aan te gaan en ook metinsteUingen positieve 
contacten op te nemen. 
Maar daaIuaast moesten deze contacten en wat zich daarbij kon vooIdoen 
en met welke houding men wel aanvaard werd en waardoOI moeilijkheden 
in allerlei situaties ontstonden, ook gewoon besproken worden en met de 
clienten doorgewerkt, moesten de spelregels van het intermenselijk ver
keel' met hulp van de caseworker voor het eel'S t of opnieuw geleerd wor
den. 
De conCl'ete dienstverlening onder 2 genoemd droeg ook meeImalen, bij 
wat betel' de weg te weten in het maatschappelijk vex'keer.. ; 

Ad 6 Gezag kan op een positieve wijze gebruikt warden. 
In het klassieke casework had men weinig ervaring met het gebruik van 
gezag" Het casework had zich in palticuliere instellingen, de Family Ser
vice Societies, ontwikkeld en de client en bezaten in die situatie uiteraard 
alle vrijheid zich aan de hulp te onttrekken" 
Werken met c1ienten die in een situatie van formele dwang waren, vond 
wel plaats maar was vanuit de methodiek tot voor kOIt nagenoeg Diet ge
exploreerd . 
Bovendien is het moderne casework, dat ten dele als een reactie op de 
vroegere paternalistische liefdadigheid van bovenaf gezien moet worden, 
van nature zeer afkerig van inperking van de zelfbeschikking en het han
teren van hulpverlening in gedwongen situaties, Het valt dan ook ruet te 
velwonderen dat de caseworkers van het Project met dit aspect van het 
werk grote moeite hadden. In vele gezinnen was de situatie van formele 
dwang reeds aanwezig, er was vaak zowel door volwassenen aIs kinderen 
aanraking geweest met de rechtbank, el' walen "ondertoezichtstellingen", 
er weI'd ovetgegaau tot het ontzetten nit de ouderlijke macht. Hoe kwam 
men klaal' met deze aspecten van het werk? Merkwaardig was overigens 
dat de casewoIkers uit de particuliere instellingen meenden dat de func-

Lucille N. Austin - Trends in Differential Treatment in Social CasewOIk, in: 
COla Kasius, Principles and 1echniques in Social Casework, New York 1950 
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tionruissen van justiti(~le kinderbescherrrllngsorganen of rec1asseringsin
stellingen in dit werk een pre hadden omdat zij de autoriteit van de wet 
achteI zich hadden, Zij ontdekten echtel' met elkaar dat het gezag dat 
verandering in mensen teweegbrengt de autoriteit van de deskundigheid 
in de hulpverlening was en niet het formeel gezag van de wet. 
Afgezien hieIvan ging men inzien dat ook deze fOlmele gezagssituaties 
constructief gebruikt konden worden als ~j niet autoIitair of bestraffend 
gebanteerd werden, wanneer duideUjk gemaakt kon worden dat ook de 
maatschappelijk werker onder dit gezag stond en wanneer het partner
schap zoveel mogeQjk gehandhaafd bleef~ waal'bij dan in concreto de 
methodische beginselen van het confronteren met de werkelijkheid en het 
stellen van grenzen dikwijls toepassing vonden" Juist ook het stellen van 
grenzen, wanneer dit niet autoIitair maar met inneIlijk gezag geschiedt, 
kan aan gedesorgamseerde c1HSnten een gevoel geven dat z~j ergens steun 
en houvast krijgen in hun verwarde situatie" Men zag in het Projectech
ter wel een aantal niet opgeloste plO blemen, voortkomend uit het op het 
gezin gerichte plincipe van het Project en de pogingen dit tot het uiterste 
bijeen te houden, en de toepassing van fOImele dwang in het de kinderen 
aan de oudedi,ike macht onttrekken,l 

Ad 7 Er moet gep,'obeel'd wOf'den het gehele gezin in het geyprek te bettek
ken;' inzondef'heid dient aan de vade, s aandacht geschonken le wOT'den, Een 
beweeglijke hantering lion de geyptekslIoer'ing is tot dit alles noodzakelijk. 
Een del' VOOInaamste uitgangspunten van het Project, het gericht zijn op 
het gezin, is I'eeds helhaaldelijk ter sprake gekomen" Maar hoe brengt men 
dit principe in praktijk? 
In de begintijd van het maatschappelijk werk, toen het huisbezoek nog de 
wijze was waalop de client benaderd werd, was het gesprek met het gezin 
geen probleem. Maal het gesprek was toen meeI' een conversatie, het miste 
meestal structuuI en gerichtheid en al de andere bestanddelen die het ge
sprek tot een del belangIijkste therapeutische middelen in de casework
behandeling gemaakt hebben. 10t deze vI'oegele vorm kon men echteI 
niet teIugkeren., Wel kwam het huisbezoek in het Family Centered Pro
ject in een nieuw licht te staan, met alleen zoals reeds vIoeger werd op
gemeIkt als diagnostisch middel om de interactie van het gezin te bestu
deren om daat'cloor tot een betere diagnose te komen, maar ook in het 
laam van de hulpverlening, Men kwam tot het inzicht dat het houden van 
afspraken van een spr'eekkamergesprek niet de enige symptomen walen 
om de gemotiveerdheid van de client te beoordelen, dat dit voor deze 
cW;nten vaak te veel gevraagd was en dat deze oak kan blijken uit heel 
and ere activiteiten van het gezin, Maar' wanneer men stelt dat oak de be
handeling het gehele gezin involveren moet, volgt on.middellijk de vraag 
of dat nu inhoudt dat elk contact van de maatschappeQjk welker nu met 
het gehele gezin thuis ZOll moeten plaatsvinden, Het is wel duidelijk dat 

Vgl, Het avontuur in St, Paul, Hfdst. XVI, 
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deze vraag met "neen" beantwoord moet worden, dat hoewel de gelicht
heid op het gehele gezin is, eI ook telkens gesprekken kunnen of moeten 
zijn met een of enkele gezinsleden, eventueel in de spreekkameI van de 
maatschappelijk werker. Echter van gesprek tot gesprek wordt ovelWO
gen wat in het belang van de behandeling nu het meest gewenst is, en de 
meeste hulpverleningen vertonen een grote variatie van gesprekssituaties" 
Twee moeilijkheden splongen vooral naar voren; in de eerste plaats het 
voeren van gesprekken met meeI' dan een persoon en in de tweede plaats 
het in de hulp betrekken van de vadeI,. 
De maatschappelijk werkers namen, om meer inzicht te kIijgen in de voor
en nadelen van gesprekken met meerdeI e peI sonen, contact op met groeps
werkers en trachtten zich te orienteren over groepsprocessen, Over het 
algemeen scheen het gesprek met de beide ouders samen hun het minst 
moeilijk te vallen, in gesprekken met kindeIen erbij voelden zij zich be
grijpeqjkelwijze meer onzeke!'" Zoals in heel wat maatschappelijk werk 
bleek ook in het F amUy Centered Pr~ject dat maatschappelijk werkers 
geneigd zijn de vader van het gezin geen of niet voldoende aandacht te 
schenken, Zij werden aanvankelijk dikwijls te laat in het contact betIok
ken maar' het Family Centered Project heeft zich veel moeite gegeven 
- wanneer zij aanwezig war'en - van meet af aan beide echtelieden aan het 
gesprek te doen deelnemen, Reeds in de eerste schriftelijke contactname 
richtte men zich tot beide oudeI s en Iegde men eI de nadluk op dat men 
ze ook gaarne beiden ZOll ontmoeten" 
Hoewel vanuit de aard del' situatie de vrOllW iets vaker gesprekken met 
de caseworker had, werd doelbewust getracht de man te bereiken, aan
vankelijk ook in de avonduren. Het bleek dat dit een essentieel aspect 
was voor het welslagen van de hulpvedening. Ook dat de VIOUW zelf dit 
aanvankelijk niet altijd apprecieerde, omdat zij vaak onbewust de maat
schappeli,jk werker voor zich wilde behouden, terwijl de man zich meel'
malen terugtrok omdat hij meende dat contact met een maatschappelijk 
werker een aangelegenheid van vrouwen was" De maatschappelijk werkeI 
moest deIgelijke voorstellen eenvoudig dikwijls bewust doorbreken, maar' 
wanneer dat mogeqjk was had het vaak een heel goede invloed op de 
ontwikkeling van de hulpveIlening .. 
Wel weld vastgesteld dat gecombineerde interviews een duidelijke ge
richtheid moesten hebben en dat beide oudeI s vanuit hun positie in de pro
blematiek, met de maatschappelijk wel'ker en met elkaar moesten tlach
ten te ovelwegen wat hun te zamen te doen stond. Gecombineerde inter
views werden aIs gecontla-indiceerd gezien als de maatschappelijk WeI
keI in de 1'01 van scheidsrechter in het conflict tussen beide ouders ge
manipuleerd werd" Individuele gesprekken werden terecht geacht aIs het 
ging om afzonderlijke problemen, die nog niet djp waren VOOI een geza
menlijke bespreking" De maatschappelijk werker probeerde er dan wel 
met de client aan te werken dat er daalna toch een gecombineerd inter
view plaatsvinden kon" Ook kwam men tot de conclusie dat de kwestie 
van gecombineerde of afzondellijke gesprekken met de cW5nten bespro-
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ken moest zijn en instemm~ng van heide pat tners hebben. Uit dit alles 
valt wel te besluiten dat, hoewel in al deze situaties de gespreksvoering 
van de zijde van de werker zeer bewust en geIicht gevoerd dient te wor
den, er tegelijkeItijd een grote souplesse en inventiviteit aanwezig moet 
zijn die zich aanpast aan de situatie., 
In een van de gevalsbeschIijvingen wordt het voorbeeld gegeven dat de 
werker gedurende een telefoongesprek van de moeder· een del' kinderen 
op schoot nam en met haar speelde en dat dit spellateI' weeI' aangegrepen 
werd om de moeder enkele problemen van dit mei~je veIder duidelijk te 
maken., 
Zoals reeds weI'd opgemerkt had men ook aan het eind van het Project 
nog de mening in gesprekken met meer dan twee personen nog wat in de 
mist te tasten, Men meende nog niet voldoende af te weten van de spe
cifieke groepsdynamica van een groep a1s een gezin met personen van zo 
verschillende leeftijd, belangstelling, problemen, etc .. Maar VOOI zover men 
wel geslaagd was met deze benadering kon men constateren dat met al
leen het oplossen van de pI'oblemen een gIotere kans kIeeg maar dat ook 
- en dit rnoeg uiteraard wel bij tot die oplossing de gezinscohesie Vel'
sterkt werd, Als de hulp zich in de goede Iichting ontwikkelde, kr-egen de 
gezinsleden meeI' oog VOOI elkaar, voor elkaars moeilijkheden en gingen 
zij meeI' als bij elkaar behOIend en in solidariteit met elkaar leven" 

Ad 8/9 Het gezin moet geholpen worden wee,. contact met de gemeenschap 
te kT'ijgen en van de hulpbTonnen daarvan gebruik le maken. 
Men moet wegen vinden de hulpbronnen van de gemeenschap ten behoeve 
van het gezin aan le wenden" 
Deze twee gezichtspunten zijn twee verschillende kanten van een zelfde 
zaak.. 
Het gezin is krachtens zijn pI'obleemgezin zijn nit de gemeenschap ge
vallen en wantrouwend en vijandig geworden., Het leeft, zoals het Case~ 
work Notebook het ergens aangeefi, op een eiland" Deze situatie draagt 
bij tot een voortdurend verdeI desintegrel'en., De maatschappelijk werker 
nu heeft de 101 van brug tussen dit eiland en het vasteland .. Z~jn hulp zal 
dus altijd gericht moeten zijn niet alleen op het gezin als gezin of het ster
kef' maken van gezinsleden, maaI' evenzeer op het gezin de plaats in de 
gemeenschap weer te doen innemen. Hij zal het gezin moeten helpen een 
consuuctief gebruik te maken van de hulpbronnen van de gemeenschap" 
Men kan hieIb~j denken aan het hele netwerk van sodale voorzieningen, 
maatschappelijk-werkinstellingen, instellingen ten behoeve van gezond
heidszorg en vlijetijdsbesteding. Deze overbrugging is niet alleen een 
,schoon plincipe, maar een in alleIlei details van de hulpverlening te I e~ 

_~liseren opgave. Wij denken aan het het gezin bekendmaken met de mo-
, die er zijn., Bij dit laatste heeft de werkeI' er vOOIal zelf van 

i:~;,,'::QveI'tUig:d te zijn dat andeI·e instellingen vaak een veel verdergaande in-
;HiJ~laS~Sl1Jlg velmogen te beweI'kstelligen dan de caseworker" Maar de client 

natuw'lijk eerst weten wat het buurthuis of het zomerkampwerk of 
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de kliniek hem of zijn gezin aan mogelijkheden te bieden heef!: of op 
welke wijze et' c:ontact met de school kan zijn en rooet dan geleidelijk le
ren van al deze instellingen een constluctief gebruik te maken" Hierbij 
kunnen wij ook denken aan de eerder genoemde b~jbI'enging van vaaI'
digheden in het maatschappelijk vel'keer" 
Maar, zo zeggen de werkel's van het Pn:~ject terecht, de client kan niet alles 
doen, Ook de gemeenschap moet ~j de client gebracht wOIden en een 
aantal van haar houdingen van veroordeling en afwijzing w~jzigen, En hier 
is er opnieuw een 1'01 voor de caseWOI keI', die b .. v" de arts in de kliniek of 
de ondelwijzer voorbereiden kan op de komst van de patient of oudeI' en 
die op deze wijze kOltsluiting in het contact voorkomen kan, en de elva
ring in de Idatie met de maatschappelijk wel'ker geleerd, dat niet iedereen 
veIoordeelt en velwerpt kan verbreden en vel'diepen, waardoor mede het 
vermogen tot relatie maken bij de clienten vel'sterkt kan wOIden" Op deze 
w~jze kIijgen collaterale gesprekken een veel grotere betekenis dan ze vaak 
in het casework hadden als aanvullend materiaal bij het feiten velZamelen 
en enige verlichting van de dluk del' omstandigheden .. 

Ad 10 De clU/nt moet betrokken w01den in de beoordeling van zijn ~lagen 
en falen" 
Partnerschap met het gezin houdt ook in dat de clienten van meet af aan 
in de overwegingen en evaluaties van de caseworker betrokken word en" 
Wanneer de maatschappelUk weIker in de aanvang de client probeeIt te 
confrontel'en met de realiteit en duidelijk en direct zegt wat de reden van 
zijn contactname is, is daaImee de inzet van het contact niet afgelope~ .. 
Hij heeftzUn gegevens uit rapporten of mondelinge mededelingen van hit.
stellingen verla'egen" Hij zal de clif~nten VI agen of deze de beoordeling 
juist achten en zo niet, waalom niet" Hij zal de clienten in de gelegenheid 
stellen aanvullingen te geven of correcties" 
Ook in de volgende fase van de hulp zal de maatschappe4jk werker pro-, 
beren op deze wijze verdel'te gaan Het Project heeft in deze richting heel 
wat geexperimenteerd, Maatschappelijk welkers hebben clienten afschrif
ten van brieven aan de l'echtbank laten zien en uittreksels van I'appOIten, 
waaIna ovedegd weld op welke wijze men nu mogelijk samen verder kon 
gaan" Alleen als gegevens uit brieven of rappOIten doOl de client op grond 
van z~jn psychische situatie niet verwcI'kt konden worden ofverkeeId be
grepen zouden worden, achtte men de samenwerking op deze wijze en een 
participatie van de client in zijn beoordeling gecontra-indiceerd, 
Voorts vonden de periodieke evaluaties ook steeds in samenwerking met 
de cIienten plaats, terwijl het bepaald een novum in het maatschappelijk 
werk, zekcr in het werk met probleemgezinnen, was, dat men, na de client 
tijdens het afsluitingsproces in de eindevaluatie van de maatschappelijk 
werker betl'okken te hebben, ook van zijn kant liefst schriftelijk, maar 
soms ook mondeling, de dienstverlemng van de maatschappelijk werker 
en de instelling liet evalueren .. Ook vonden er enkele groepsbesprekingen 
met ouders ten behoeve van een evaluatie van het maatschappelijk werk 
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plaats" Men deed dit aanvankelijk om de client en te helpen de afsluiting 
zo bewust mogelijk te doen zijn en daarmede ~jn gerichtheid op het po
sitieve VOOI' de toekomst te versterken, dus ten behoeve van de client. 
Maar toen ontdekte men dat clH5nten dikwijls belangIijk materiaal in
brachten (za anderstreepten meerdere cW5nten hun afkeer voor de vaag
heid van de maatschappeltjk werker in het begin van het contact) dat VOOI' 

de caseworkers werkeUjk nuttig was" En toen men dit ervoer kon men in 
deze slotfase de client het partnerschap nog op een ander niveau dan 
vOOIheen doen beleven; doordat de maatschappelijk werker duidelijk liet 
blijken hoe nuttig voor hem en voar de instelling deze beoOIdelingen wa
ren, elvoer de client dat hij zelf ook VOOI een ander nuttig kon zijn" Zo 
we I'd deze evaluatie een buitengewoon bruikbaar middel om een contact 
af te sluiten en de winst van de behandeling te bevestigen en te versterken 
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4. De caseworker in het Family Centel'ed PI'oject 

Hoewel in de vOlige hoofdstukken reeds meermalen de schijnwerper op 
de caseworker gevallen is, komt het ons voor dat het zinvol is nog kort 
enige aandacht aan de specifieke taken waarVooI' hij gesteld werd en de 
specifieke eisen aan zijn persoonlijkheid te schenken" 
Welke bijzondere moeilijkheden ontmoetten de werkers van het Project, 
welke eisen moeten aan de werksituatie gesteld worden en tot welke con~ 
clusie kwam men op grond van de ervaIing t,a,v, de geschiktheid van een 
maatschappelijk werker voor het werken met erDstige probleemgezinnen? 
Zoals reeds in hoofOstuk I meegedeeld is, waren de werkers niet speciaal 
voor bereid voor dit Pr oject maar waren het casewOI'kers verbonden aan 
eerst 5 en later 7 instellingen in St, Paul. Z~j waren uitgekozen en ter be
schikking van het Project gesteld en hadden natuurlijk ook zelf ingestemd 
met deelname aan het Project, De beginfase van het PIoject was voor de 
werkers het zwaarste, want er was in deze situatie een cumulatie van on
zekerheden en vrees" Zo velmeldden sommige werkers dat ze opzagen te~ 
gen de nieuwe situatie van het zo du'ect samenwerken met andere instel· 
lingen" Zij verlieten ten dele de veiligheid van hun eigen ins telling en 
vreesden 80ms Iaitiek van andere instellingen op de hunne" De tegenstel
ling oveI'heidsinstelling~particuliere instelling en ook algemene en levens
beschouwelijke instelling speelde bij deze gevoelens een bepaa1de 1'01. De 
werker die aan een bepaald werkpatroon van zijn ins telling gewend was, 
moest overgaan tot een geheel and er werkpatroon, vreesde dat hij en zijn 
ins telling daarbij door de andel'en gekritiseerd zouden worden en had 
soms al van tevoren de neiging een verdedigende houding aan te nemen" 
Maar het bleek mogelijk deze gevoelens spoedig te ovelwinnen" 
Een and ere grote onzekerheidssituatie in de beginfase van het Project 
kwam voort uit het feit dat men nagenoeg geen ervar'ing van echt maat
schappelijk welk met deze gezinnen had, want wanneer deze gezinnen 
geen verdere bemoeiingen of hulp wensten werd er' door de maatschappe
Iijk~werkinstellingen geen hulp geboden, Natuurlijk was er dikwijls wel 
overheidsingrUpen, maar maatschappelijk-weIkbegeleiding vond dan in 
deze gevallen niet of nauwelijks plaats" Het eerste wat deze werkers dus 
moesten leren was het naar gezinnen toegaan, die niet om hulp gevraagd 
hadden, Niet alleen het adagium "wU kunnen geen mensen helpen die niet 
geholpen wensen te worden" maar ook de overweging dat men niet het 
recht heen "zich op te dringen" en "in te dIingen" in gezinnen die geen 
hulp wensen en ons ruet uitgenodigd hebben bij hen te komen, maakte 
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het de werkers in de beginfhse moeilijk doelbewust het contact met het 
gezin op te nemen, 
Zij moesten geleide~jk leren dat hun bemoeiing in opdracht van de ge
meenschap niet als bemoeierigheid gezien kan word en maar als verant
woordelijkheid t ,a ,v, ouders en kinderen, 
Naarmate zij merkten dat gezinnen hen om hun initiatief in de contact
name en het zich verantwoordelijk voelen voor hen en hun problemen 
niet afwezen, werd het hun gemakkel~jker deze verantwoordeli,ikheid 
voor het eigen initiatief in dezen ook inner lijk te dragen" 
Ook moesten de caseworkers leren een veel grotere tolerantiecapaciteit 
t"a"v" frustraties en afw~izing te verwerven. Zoals reeds opgemerkt werd 
was het - zeer tot verwondering van de werkers·- maar zelden dat de deur 
voor hun neus dichtgeslagen wer d of dat ze ruw b~jegend werden, hoewel 
dit we! voorkwam" 
Maar de negatieve houding, uitgedrukt in het afwezig zijn op het afgespro
ken UUI', het de buren uitnodigen als de werker kwam of' een verkoper aan 
de deUI' tot het gesprek uitnodigen, het de radio harder aanzetten in plaats 
van afstellen en alles wat een bewuste of onbewuste afweer nog meet kan 
uitvinden, waren even zoveel en dikwijls nog moeilijker te dragen frustra
ties dan openlijkagressief gedrag" loch slaagden de werkers er ge1t?delijk 
in deze frustraties te hanteren Men was echter wel van mening dat de 
kennis van en het hanteren van eigen innerlijke reacties op zeer ernstig 
pathologisch en destructief gedrag nog onvoldoende was" En zelfs werd 
de vraag gesteld of de meest pathologische gevallen nog wel tot de com
petentie van het maatschappe~jk werk behoren" Het probleem van het 
hanteren van het gezag bleef ook in het verdere verloop van de behande
ling een moeilijkheid voor de maatschappelijk werker 
De beginselen van zelfbescmkking en van accepteren en tolereren waren 
in het gehele maatschappelijk werk vaak zo dogmatisch en ongenuanceerd 
gehanteerd, dat men met situaties waaIin het wettel~jk gezag binnenkwam 
aanvankelijk dikw~jls weinig kon doen, 
De werker kon meermalen voor zicbzelf geen duideUike scheidingslijn 
trekken tussen gezag banteren en autoritair zijn" Waarschijn1ijk zag h~j uit 
vrees voor zijn eigen ver'borgen agressie en bestr affende tendenties liever 
af van het voor de verantwoordelijkheid van het uitoefenen van gezag 
geplaatst word en , Er was dan nog weleens van de kant van de werker een 
zich min of me er bewust distantieren van ofvelzet tegen het gezag in die 
ziu dat men bedekt of openlijk het beleid van de Public Welfare of van 
justitiele organen kritiseeI de, 
Het Project hielp de werkers geleidelijk tot een positief gebruik van gezag 
en leerde hun ermee solidair te zijn zonder de client af te wijzen J uist om· 
dat inpassing in de gemeenschap voor de client essentieel was VOOI' het 
oplossen van zijn problemen, was het positieve gebluik van gezag van die 
gemeenschap zo fundamenteel belangrijk voor de hulp, 
Een aantal werkwijzen, die de maatschappe~jk werker als het ware nieuw 
moest leIen, werd ook reeds in het vorige hoofdstuk besproken, Wij 
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willen vanuit het gezichtspunt van de caseworker er nog de aandacht op 
vestigen dat de directe benaderingsw~jze en het concreet zUn tegenover de 
client nieuwe eisen stelden aan de caseworkers, getraind in het werk met 
dooI'snee clienten" 
In het vorige hoofdstuk weld gesproken over het gemotiveerd zijn of wo 1'

den van de clienten tot verandering en over de betekenis die velwachting 
en hoop in dezen kunnen hebben" Maar van de aanvang af onderstreept 
het Casework Notebook dat de caseworker ook zelf gemotiveerd moet zUn 
juist deze cIienten te help en en zUn motiveling moet veI'sterken., 
"Wie moet dit werk doen als wij als maatschappelijk werkers het niet 
doen?" en "mag de gemeenschap passief blijven als er kinderen in ernstig 
gevaar zijn?" en "kunnen ~j aIs maatschappelijk werkers ons erbuiten 
houden als er in deze situatie zulk een verspilling van menselijk leven is1'~ 
Deze en dergelijke motiveringen hielpen b~j de inzet van het werk., En de 
maatschappelUk werker verschlIt in wezen niet van de client; elke sprank 
hoop, eIke kleine vooruitgang die gezien werd droeg ertoe bij het werk vol te 
houden .. Men stelde wel vast dat maatschappe~jk wel'kers, wier voldoe
ning t..a,.v. het werk vooI'tvloeit uit het binnen niet al te lange t~jd lien van 

beweging in de situatie en enig resultaat bij de client, met deze 
instelling niet gescbikt zifn voo!' dit welk.. De voldoening in dit werk moet 
zekeI' niet in de eeIste plaats komen door de reacties van de clienten maar 
door de overtuiging dat men met het doen van dit werk aan de gemeen
schap en ook aan deze gezirinen een dienst bewijst 
Van grote betekenis bij het volhouden en dOOIzetten waren de wekel~jkse 
besprekingen, het zg" casework-seminal., Dit diende niet alleen terbestu
dering van de gevallen en tot het overwegen van nieuwe mogelijkheden 
in de hulpverlening, maar had een welliaast even belangIijke betekenis 
als mogel~jkheid tot afreageren en als emotionele steun en ten sIotte om 
het elkaar telkens weeI' opnieuw op het spoor van het beoogde doel veI'
del' te brcngen .. T,a .. v. het niet vaag maar concreet zijn tegenover clienten 
en hun problemen, vermeldden de werkers b .. v. dat deze aspecten telkens 
opnieuw aan de hand van het eigen gevallen-materiaal bekeken werden, 
"Vooruitgangkwam mede", zegt het Casework Notebook, "dooI' het ons 
constant disciplineren tot een duidelijke en watme relatie met onze clien
ten."l Men voelde zich als een team in sterke solidariteit en met een b~j
zondere verantwoordelijkheid t .a .. v" de gemeenschap en de gezinnen waar
mee men werkte .. 
De situatie van het in de belangstelling van de gemeenschap staan was 
enerzijds inspirerend maar veIzwaarde anderzijds ook de ar beid .. De case
workers moesten nieuwe inzich-ren ontdekken, beproeven, zichzelf reken
schap geven van de resultaten, hun benaderingswijze voortdurend laitisch 
bezien c.q, herzien en dikwijls ernstige frustraties van de kant van de clien
ten verdragen, terwijl zij bovendien in de schijnwelpeI' van de openbaar
heid stonden die, ook gezien de geinvesteerde grote bedragen, resultaat 

Het avontuur in St. Paul, Hfdst.. XVIII. 
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verwachtte" Dit dit alles blijkt wel dat, om met resultaat en voldoening 
voor zichzelf aan het Project te kunnen deelnemen, de doorsnee case
worker toch wel enkele additionele kwaliteiten rooest veIweIven en be
halve pioniersgeest, grote fiexibiliteit, een aanvankelijk vermogen (dat in 
de samenweIking en in het casework-seminar verbreed en verdiept werd) 
meer dan nOImale frustraties te verdragen en capaciteiten voor intensieve 
samenwerking moest bezitten Natuurlijk bezit de gemiddelde caseworker 
ook wel iets van a1 deze verIDogens, maar voor het welk met probleem
gezinnen waren ze in andele kwaliteit en kwantiteit vereist dan VOOI' de 
gangbme arbeid" 
Echtel moet niet aUeen de cas'ew01' kef' een bepaalde gezi'ndheid en bepaalde 
velmogens hebben oj velwelVen, ook de instellingntructuUf en functioneri'ng 
dfenen bijzondef'e s'teun en faciliteiten te bieden opdat de geestelijke gezond
heid van de werker die in dit soort werk aan een veel grotere bedrei'ging 
blootstaat zo goed mogelijk intact blijft" 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

Wanneer de caseworkers in 1957 aan het eind van het Casework Note
book de balans van hun methodiekarbeid opmaken is de toon optimis
tisch" In een latere fase van evaluaties is dit optimisme wat getemperder" 
Men ziet nog wat duidelijker, ook dank zij het onderzoek dat daruna op 
het gevallenmateIiaal en de behandeling gedaan is, dat men Diet zoveel 
bereikt heeft als men wel meende, vooral ook in veIband met het reali
seren van de modificaties in het casework - dat men b.v, nog niet zo "fa
mily centeI'ed" geweest was als men zelf veronderstelde .. 1 Aan de con
clusies die het Casework Notebook afsluiten doet dit in wezen Diets at'. 
Zij blijven grotendeels va1ide ook nadat caseworkers en re se archeI s te za
men later een wat gespecificeerder en genuanceerder beeld gekregen heb
ben van wat er gedaan is" 
De uitgangspunten in hoofdstuk 2 aangegeven hebben zich in de loop 
van het Project alklaarder,uitgekristalliseerdenhebben bewezen bIuikbaar 
te z~jn" En ook heeft de uitwerking daarvan, zoals die in hoofdstuk 3 be
schreven is, rich toepasbaaI getoond in de behandeling van de multi
problem families, 
Daarnaast trekken de schr~jvers van het Casework Notebook nog een 
aantal andere, min of meeI' algemene concIusies die ~j hieronder met 
eigen woorden weergeven,. 
1 Men is van mening dat eInstige probleemgezinnen een veel gunsti·, 
gel' prognose hebben dan voorheen velmoed is, hetgeen het uitgangspunt 
van de noodzaak van het zelf initiatief nemen om deze gezinnen te bena
deren onderstreept, 
2 Caseworkers weten te weinig van groepsprocessen. In het gezin 
hebben ze met een heel specifieke gI'Oep te maken" Zij dienen zich dam'om 
meer te mienteren over gI'oepsinteractieprocessen en hoe deze gehanteerd 
kunnen word en" 
3 Verschillende van de inzichten die men veIWOIven heeft zijn niet 
alleen van toepassing op het werk met het eInstige probleemgezin maar 
evenzeer op alle casework. De gezinsbenadering in diagnose en behande
ling b"v. kan een veel wijdere marge van beoefening vinden" 
En evenzeeI kunnen in dit verband de technieken en de meer gedetail
leeIde gezichtspunten vermeld worden, b. v" de constructieve hantering 
van het gezag of de directheid en duidelijkheid in het stellen van de pro
blematiek met clienten of gezinsleden" 

V gl. Katherine H, I'inkeI - Patterns of family centered treatment, St Paul 1959 ' 
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4 Ten slotte maakt men een aantal interessante opmerkingen over 
de samenwerking tussen onderzoekers en caseworkers, Men acht een in
tensieve samenwerking van groot belang waarbij ieder zijn eigen inbreng 
heeft., Laat mij in dit verband nog eenmaal uit het Casework Notebook 
(in vertaling) mogen citel'en, 
"Wij, de caseworkers~ kunnen tot dat onderzoek b~jdI'agen omdat wij 
midden in de realiteit van het werk staan, wU kunnen de oren en de ogen 
van onze onderzoek-collega's z~jn, die de structuren en de methoden ont
weIpen om onze waaInemingen te analyseren. Aan de onderzoeker ont
breekt de toegang tot de voortdurende eIvaring van de gezinsinteractie, 
die essentieel is in zulk een ondelZoek en dus slechts door' de caseworker 
verstrekt kan worden,"l 
Niet alleen t.a"v" dit concrete stuk werk heef\: men als het ware aan den 
lijve elvaren hoe belangrijk deze samenwerking is, ook zag men dat wel
door nieuwe vraagstellingen voor het werk in het algemeen opkwamen, 
die uitlokken tot nieuw onderzoek.. De vraag naar waardemaatstaven bij 
het beoordelen van de gezinsfunctioner'ing kwam 0 ,m" naar voren" Het 
bleek dat de caseworkers eelst wat aarzelend en afwerend tegenover het 
ondelzoeken van dit aspect van het helpen waren, Men leefde overigens 
met de gedachte dat men volstl'ekf "nonjudgemental" was en vreesde dat, 
wanneer men in deze richting zou gaan onderzoeken en damna misschien 
c1assificeren, men allerlei stigmata zon gaa:n geven, Hoewel deze bezorgd·, 
heid een juiste achtergr'Ond had,' was ze toch in concreto niet terecht, 
Men verwarde ethische en sociale normen" Men realiseerde zich ook niet 
voldoende dat al weigerde men expliciet waardemaatstaven aan te leggen 
deze toch wel impliciet aanwezig waren" Alleen al het feit dat men maat
schappelijk werk doet heeft te maken met een keuze van bepaalde maat
schappelijke waarden, 
Het resultaat van de samenwerking van caseworkers en ondelzoekers in 
dezen was het vaststellen van criteria vanenhetinvoeren van drieniveaus 
van gezinsfunctionering, met name: een adequaat, een marginaal en een 
inadequaat niveau" Deze niveaus werden dan nog weeI' verder gedifferen
tieeI'd tot 7, met name: "inadequate, near inadequate, below marginal, 
marginal, above marginal, near adequate, adequate" ,2 

Het is te begrijpen dat de caseworkers aan het eind van het methodiek 
Project het gevoel hadden dat ze wel heel wat ontdekt hadden maar dat 
nog meeI' nieuwe vragen gel'ezen waren en mogelijk nieuwe wegen open
lagen" 
Het ogenblik is thans aangebroken dat wij de vIaag gaan stellen die ons 
aan het begin van deze pnblikatie en van de veItaling en bewerking van 
het Casework Notebook beziggehouden heeft: Wat kunnen wU in Neder
land met de St, Paul's ervaIingen doen? Wanneer men de samenvatting 

1 Het avontuuI' in St .. Paul, Hfdst. XVIII .. 
2 VOOI' nadere gegevens mogen wij verwijzen naar 1.. L Geismar and Beverly 

Ayres - Measuring Family Functioning, St. Pau11960, 
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op deze bladzijden g~gt;ven gcvolgd heen en mogeltjk ook het Casework 
Notebook eventueel in zijn vertaling bestudeerd heeft, zal men niet kun~ 
nen ontkomen aan de ontdekking van heel wat vergelijkbare situaties en 
problemen, 
Maar allereerst dient de vraag onder de ogen gezien te worden: Bieden het 
Amerikaanse cultuurpatroon en de organisatie en fllnctionering van het 
maatschappe"Qjk werk in de U ,S"A" voldoende punten van overeenkomst 
om inderdaad zinvol te kunnen vergelijken, of zijn de verschillen zo groot 
dat elke vertaling in de Nederlandse situatie bier toch als een Fremdkorper 
terecht zal komen en geen moge~jkheid van toepassing zal hebben? 
Men weet het, deze vraag is niet nieuw, Z~j is vele malen in aller lei toon
aarden gesteld in verband met de introductie van het casework in z~jn 
meeI' "klassieke vorm" in Nederland, Van onze theoretische debatten 
hebben onze clienten zich overigens nooit al te veel aangetrokken, ge
lukkig wisten zij van onze moeiUjkheden niets" W~j ontdekten echter wel 
dat, waar de methodiek met op mechanische maar op deskundig-mense
lijke wUze toegepast werd, de clienten alleen maar het gevoel kregen 
dat zij echt geholpen werden" De bezwaren van de twee verschillende cut.· 
tuurpatronen, wij merkten dit reeds op in "Wat is Social Casework"l, 
stamden in feite uit de t~jd toen wij nog niet in de situatie van de welva
rende welvaartsstaat geraakt waren, en het bleek spoedig dat heel wat za
ken die wii als Amerikaans gezien hadden attributen waren van deze "af· 
fluent society"" Wij willen de verschillen tussen de U .. S"A" en West-Europa 
niet ontkennen of verkleinen, maar de Westerse welvarende technisch
industIiele democratieen hebben veel meeI' overeenkomst van gedrags
patronen dan wij vaak vermoeden" NatuUIlijk moeten wij diilerentieren 
maar de scheidslijn loopt dikwijls niet tussen de U"S,A" en het Westen 
maar b..v" veel meeI' tussen stedelijke en plattelands cultuut'- en gedrags
patronen, 
Wanneer wij naar de organisatie van het maatschappelijk werk in de 
U"S"A" Idjken kan het ~ns opvallen, dat men daar evenzeer behalve 
de functionele instellingen, de gebluikelijke "zuilen" he eft als b~j ons, al 
is de invloed van de minderheidszuilen (met verontschuldiging voo!' dit 
onmo ge~jke beeld, maar zuilen z~j n nu eenmaal soms onhanteerbaI e zaken) 
wellicht wat geIinger dan in Nederland" Maar ills in ons vaderland ont
moet men naast de overheidsinstellingen ook de levensbeschouwelijke in
stellingen met dit verschil alleen dat de algemene instellingen, de Family 
Service Agencies, in feite de Protestantse en algemene groepen omvatten, 
waarnaastmende R,,-K en de Joodse instellingen aantreft.. En mogen de 
particuliere instellingen - als bij ons - een wat grotere speelruimte voor 
hun beleid hebben, de overheid kent ook hun bureaucratie, en een Ameri
kaanse bureaucratie kan soms nog eIger' zijn dan een DuitseJ Ook zo ge
zien is het verschiI minder groot clan meil zrch weleens vDorgeste1d he eft , 

1 M Kamphuis - Wat is Social Casework? 6de druk, Alphen aan den Rijn 1961, 
pag .. 26 v,v, 
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En de clientengroep? In deze publikatie is de casulstiek achtelwege geble
ven omdat men die overvloedig in "Het avontuuI' in St. Paur' kan vinden. 
Wij moeten daarom naar deze publikatie veIw~jzen waarin men dit aspect 
op de stukken kan beoordelen" 
Misschlen meent men dat men in de U's,A" vaker met "minority·'groups" 
te maken heen: Mexicanen, Puerto Ricanen. Indianen of eerste of tweede 
genera tie Em opese emigranten. 
Maar minderheidsgroepen ontbreken ook in Nederland niet, en ze zijn 
juist dikwijls door hun bijzonder bedreigde situatie clienten of potentiele 
c1ienten van hulpverleningsinstellingen" AIs men voorts de gevallendos
siers van Nederlandse probleemgezinnen legt naast die van de Amerikaan
se multi-problem families, ontmoet men in allerlei variaties en constella
ties of ook combinaties dezelfde sodale pathologie: ernstige huwelijks
moeilijkheden, arbeidslabiliteit, alcoholisme, geestelijke gestoordheid, 
kinderveIwaaI'lozingen, jeugddelinquentie, etc, 1 

En men ontmoet ook dezelfde en vergelijkbare gevoelens bij de clienten, 
zeeI veelvuldig negatieve instelling op de Sociale Diensten, vijandschap 
tegen de maatschapp~j, angst en agressie, hoop en ontmoediging, 
En ten sIotte de maatschappelijk werker" 
Hoewel wij niet kunnen zeggen dat er in Nededand naar verhouding 
meeI' ongeschoolde maatschappelijk welkers dan geschoolde2 zijn, zijn hier 
de Verenigde Staten toch wel in een gunstige positie" In werk op het ni
veau van een Family Service Society kan men oveI het algemeen goed ge·, 
schoolde krachten verwachten.. Daar komt bij dat wanneer men in de 
U"S .A, spI'eekt van opgeleide maatschappelijk wel'kel's zij alt~jd een metho
diekopleiding hebben, dus alt~jd in het b~jzonder in een del' dl'ie metho
dieken (casework, groupwOIk, community organization) geschoold zijn,,3 
En ook kan men in een School of Social Work opgeleid worden in maat
schappelijk -werkondelzoek.. 
Bovendien, en dat is ook een veel gunstiger situatie, zelfs alzUnin bepaal
de instellingen niet-geschoolde krachten aangesteld, de meeste gezins
zOI'ginstellingen in grotere steden (in het bijzonder de Family Selvice So
cieties) werken methodisch; de methode is niet, zoals vaak ten onzent, 
een liefhebbelii van de een of and ere pro gressi eve maatschappelijkweI'ker, 
die het daardool in zijn ins telling soms lang niet gemakkelijk heef!, maar 
gefntegreerd in het beleid, zodat van de intake af tot de afsluiting ook de 

1 Vg}. ook Appendix Bijlage D 
2 De meeste werkers die als ongeschoold aangeduid word en, hebben na de High 

School een 4-jarige College-opleiding gehad, waarll ook sodale en mensweten
schappen gegeven worden en soms ook inleiding tot het maatschappeljjk werk, 
Zo gezien zijn de cijfers die de Amerikanen zelf veI'schaffen t,a.,v. hun onopge
Ieide krachten minder ongunstig in vergelijk.ing met onze situatie en is een in
service training van "ongeschoolden" gemakkelijkel te veIwezenlijken, 

3 Verscheidene Nederlandse Sociale Academies geven wet een orienterllg over 
een of meer methodieken en theoretisch ondenicht erin; een scholing ook in de 
praktijk vindt maar bij een deel ervan plaats en voorts verdiept op de VaOI tge
zette Opleidingen, 
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beleidsprocedures (ook tiid en technische tniddelen van rappmtage) inge
steId zijn op het beoefenen van caseWOI k in de moderne zin des woords" 
Men zou het voor de U.S"A, als een ongunstige positie kunnen zien dat 
heel wat maatschappelijk werkers aldaar door het "klassieke" casework 
te passief en te selectief geworden zijn t,a"v, clienten. En het is duidelijk 
dat hier VOOI de caseworkers ook bijzonder grote pIoblemen lagen, In 
feite heeft echter het Nederlandse maatschappe&jk werk een drawback. 
Want het is ten slotte toch betel' mogelijk en men kan een betel' resultaat 
velwachten wanneer men de Amerikaanse caseworker herschoolt tot een 
meer actieve benaderingswijze dan dat men de in casework ongetrainde 
doe-figuur, redderigheid en verkeerd gebruikte autoriteit afieert.. 
Wanneer wij ons nu op grond van al deze overwegingen afvragen wat in 
ons land mogelijk zou zijn, dan dient men als eerste uitgangspunt het feit 
te nemen dat de aandacht aan en de ZOIg voor de probleemgezinnen zich 
bij ons in een geheel andere situatie bevindendan inde U,S"A, W~j hebben 
dit reeds in de Inleiding duide~jk gemaakt, De meerdere aandacht sinds 
het eind van de Tweede Wereldoor!og kan een voordeel zijn, ook kan deze 
een handicap zijn daar men bepaalde situaties moeilUkeI' veranderen kan 
dan wanneer men nog op een braakliggend terrein moet beginnen., Daar
bij komt de volgende vraag op" Het St, Paul's Ploject is in ~jn directe 
hulp aan pro bleemgezinnen een stuk individueel maatschappelijk werk. 
Er wOldt, hoewel deze op de achteIgrond wel een I'ol spelen en er alleIlei 
samenwerking is, niet getracht sociaal groepswerk en community organi
zation in de werksoorten van bUUIt- of wijkwerk of anderszins in te voe
ren ,I Voor zover de methode van de community organization er aan te pas 
komt, is deze gericht op de gemeenschap in haar geheel, niet op de sub cuI·, 
tUUI van de straat of de bUUlt van de probleemgezinnen .. 
Hoewel wij dit verschil duidelijk zien en het ook met de auteurs van het 
Casework Notebook2 eens Z'.\jn dat een veel meeI' integraIe benadeling 
dikwijls nodig is (niet altijd, men houde ook VOOl' ogen dat we soms door 
het aanbieden van te veel diensten mensen afhankelijk maken), roenen 
wij dat het in dit geschtift niet op onze weg ligt op aspecten van een inte
grale benadering in te gaan, Onze taak is te onderzoeken wat wij met de 
t"a v" de methodiek van het casework veIWOIven inzichten zouden kunnen 
doen ten behoeve van het Nederlandse werk met probleemgezinnen" Wij 
laten dus in deze aanbevelingen de belangrijke aspecten van community 
organization en administIation buiten beschouwing, 
Wij dienen echter in verband met het door ons gestelde doel nog k01t iets 
van de organisatie van dit werk in NedeIland te veImelden, 

1 In een der laatste gegevens, ons door het Project verstrekt na de afsluiting van 
dit geschrift, wordt vermeld dat in de laatste fase van het Project, dus in de 
terugbrenging van de resultaten van het werk met de probleemgezinnen naar het 
algemcen en gespecialiseerd maatschappelijk werk, er cen doelbewust streven 
is met bUUIt· en c1ubhuizen samen te werken ten behoeve van behandelings
plannen in gezinnen,. 

2 Het avontuuI' in St Paul, Hfdst XV. 
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Men treft werk met probleemgezinnen, ruwweg aangegeven, aan in drie 
verschillende vormen" 
1 Het werk in de gezinsoorden waarvan er enkele, ook na de ophef .. 
fing en overdracht van het landelijk Pr~ject van overheidswege, in stand 
gebleven zijn" 
2 Het werk in de concentraties al of niet, min of meet' opzetteqjk, in 
de grote steden, soms op het platteland" 
3 De pro bleemgezinnen worden geholpen in de wijk waarin zij wonen 
door de instellingen die hen aantrefien, Dit geschiedt grotendeels door 
Gemeentelijke Diensten voor Sociale Zaken, een enkele maal door af .. 
zonderlijke Stichtingen, die soms voor dit doel een of meer extra
krachten aangesteld hebben" 
Er is lange tijd, en wij weten met of die reeds geheel voorbij is, een zekere 
voorkeur geweest VOOI' de bearbeiding in opzettelijke concentraties" Op 
deze wijze war'en deze gezinnen bereikbaar, en ook de beleidsinstanties ga .. 
ven vaak een voorkeur aan deze agglomeraties" Daarenboven ontstonden 
er ook meermalen onopzettelijke concentraties, waar deze gezinnen uit af
WeeI' bewust "huns gelijken" opzochten, 
Latere sociologische en sociaal-psychologische inzichten deden in dezen 
we} vraagtekens rijzen, in het bijzonder in verhand met de opzettelijke 
concentraties" 1 

De mogelijkheid de gezinnen te bereiken waar zij zich bevinden is behalve 
in enkele steden nooit zeer doelbewust ter hand genomen, en zeker heeft 
men ook waar men bij een Sociale Dienst een maatschappelijk werker 
voor de "asociale gezinnen" aanstelde (vaak zelfs een ongeschoolde 
kracht!) zelden de eisen (technische en emotionele) die deze hulpverlening 
stelt voldoende onder de ogen gezien. 
Het komt ons voor dat alleen de onder 2 en 3 genoemde situaties op dit 
ogenblik de beste mogelijkheden voor onderzoek opleveren, waarbij uiter~ 
aard wel verschlllende voorwaarden te stellen zijn" En in hoeverl'e een 
Gemeentelijke Sodale Dienst alleen de verantwoordelijkheid voor zulk 
een Project moet dragen staat ter discussie" 
Deze laatste opmerking leidt ons tot de vraag naar de opzet van zulk een 
experiment., Aan welke voorwaal"den moet het voldoen? 
De eerste vlaag daarbij is die naar de werkers, Zoals uit deze opmerking 
duidelijk is, volgen wij hier een andere weg dan de gangbare, waarb~j ge
woonlijk eerst een organisatie in het leven geroepen wordt terwijl men 
zich onvoldoende de vraag stelt of men voor het werk dat men onderne· 
men wil wel gekwalificeerde werkers kan vinden" Aangezien de orgarusaiie 
toch dIaaien moet en men niemand vinden kan, laat men zUn eisen vallen 
en neemt men mensen die onvoldoende geeigend z\jn voor deze taak (kun
nen we geen maatschappelijk wel'kster vinden, dan maal' een pientere ge~ 
zinsverzol'gsteI'l), en zo draagt men meermalen, middels een maatschappe-

1 M. Karnphuis - VIagen rondom de sociale integmtie van probleemgezinnen, in 
Tijdschrift VOOI' Maatschappelijk Werk, 15de jrg" DI' .. 15, 5 september 1961. 

S3 



lijk-werkorganisatie, bij tot disfunctioneren van het maatschappe4jk 
werk. Wil men een experiment op de w~jze van het St, Paul's onderzoek 
realiseren dan moet men ruet alleen opgeleide maatschappelijk werkers 
hebben maar ook maatschappelijk werkers die voldoende vertrouwd zijn 
met de casework-methodiek.. 
Voorts dient er een supervisor te zijn die bekend is met en liefst ervaring 
heeft in het werken met deze gezinnen en dienen er regelmatig groepsbe
sprekingen van werkers en supervisoren te zijn" 
Ten slotte zou men zich kunnen afvragen of er daarnaast nog plaats is 
VOOI' een team, bestaande uit de supervisor en een casework-consulent 
(twee casewOl kers in dit team is noodzakeJijk), een sociaal psychiater, 
socioloog, eventueel sociaal psycholoog en een vertegenwoordiger van 
het beleid, dat een consulterende 101 velvullen kan t,a"v, de werkers" Het 
St, Paul's Project schijnt geen behoefle aan zulk een team gehad te heb
ben hoewel psychiaters wel deel uitmaakten van beleidscommissies of van 
het Family Centered Committee (zie Hfds!.. 1) en uiteraard meelmalen 
incidenteel VOOI' consultaties in het uitvoerend welk betrokken zijn ge
weest.. De onderzoeker echteI zal van meet af aan in het expe1iment be
trokken moeten z~jn, zodat de structuur en de functionering van het ex
pelimenten de rapportelinghem het mateliaal verschaffen kunnen op grond 
waarvan hij zjjn conclusies kan trekken die wee!', in samenwerking met de 
caseworkeI's~ gei"nterpreteerd kunnen worden,. De werkers zouden niet 
meeI' dan 15 gevallen moeten hebben, het aantal van het S1.. Paul's Pro-' 
ject lijkt ~j voor de Nederlandse situatie, waar men niet over caseworkers 
met zoveel ervaring kan beschikken, te hoog" Op zichzelf is dit geen al te 
uitzondedijke situatie, daar in een aantal instellingen de maatschappelijk 
werkers reeds een caseload van omstreeks deze omvang van deze clicnten 
hebben" 
I erzijde zij opgemerkt dat het werken met een controlegroep in het begin 
of in een latere fase van een onderzoek op praktische en ethische gron
den ernstige bezwaren oplevert"l 
Deze situatie is in principe zowel mogelijk in een agglomeratie, als daar 
waar overheids- en patticuliere instellingen ten dienste staan van het pro
bleemgezin, waar het ook woont. 
Het feit dat wij nog zo weinig caseworkers hebben bepelkt een opzet die 
ons statistisch belangrijke inzichten zou kunnen bieden. 
Men kan immel'S geen valide onderzoek doen op werk dat niet, ook in 
het uitvoerende deel er van, gestructuIeerd is en een zekere gerichtheid 
en systematiek heeft, waarin niet op deskundige wijze protocollen van 

Het nadeel van de afwezigheid van een controlegroep voor het onderzoek werd 
do~I' de ondeIzoekers in St Paul ook wel gezien maar huns inziens enigszins ge
compenseerd door de folluw-up studie van 2 jaar na afsluiting van de gevallen. 
waarbij ook de gemiddelde duur van de hulpverlening aan deze gezinnen v66r 
de opname in het Family Centered Project in de beoordeling betrokken werd 
Zie: L. 1 Geismar and Beverly Ayres - Patterns of Change in Problem Families, 
pag 23, 
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gespl'ekken en andere activiteiten worden gemaakt en het waarom en het 
hoe voortdurend wordt getoetst aan een bepaald frame ofleference" 
Wij zullen waal'schijnlijk eel'st met een ploef-project op kleine schaalmoe
ten beginnen om vervolgens op grond van de resultaten daarvan te zien of 
tot veldel'e stappen oveIgegaan kan worden., Het komt mij daarom voor 
dat een grootse organisatie als achtergrond van zulk een plan niet nood
zakelijk en niet gewenst is" In de Nederlandse agglomeIaties zijn de ver·· 
schillende organisaties reeds vertegenwoordigd" Haakt men zulk een on
derzoekexperiment aan een Sociale Dienst dan zou men desgewenst in 
een speciale commissie voor dit werk de levensbeschouwelijke en enkele 
functionele instellingen kunnen doen deelnemen, 
Maar wanneer men begint aan een onderzoek op beper'kte schaal dat een 
testen van hypothesen zou moeten zijn en mogelijk een vOOIbereiding 
VOOI een expeIiment van gIotere omvang, schijnt het wenselijk het PI'Qject 
niet topzwaar te maken naar de kant van het beleid" Men zou zich ook 
kunnen voorstellen dat er op enkele plaatsen een experiment aangevangen 
weld en, wanneer dit geografisch mogelijk is, een supervisor bescbikbaar 
was voor enkele afzonderlijke proef·projecten, die in dat geval wel dezelfde 
lijn van werken zouden moeten volgen, willen de resultaten combineer
baaI' en vergelijkbaar zijn, De realiteitssituatie in het Nededandse maat
schappelijk welk belet ons dat wij ten minste 12 caseworkers inzetten met 
daarenboven nog een full-time expeItstaf van ten minste 3 mensen, ge
steld dat een stad van vergelijkbaI'e omvang als 8t" Paul ook de andere 
mogelijkheden bood een dergelijk expeIiment te beginnen" 
Een dergelijk pI'Oef-·ploject moet zich wel over enige tijdsduur uitstrekken . 
Probleemgezinnen zijn meestal met in enkele maanden te help en Het 8t, 
Paul's Project duurde wat het methodiekexperiment betrof 4 jaar.. Maar 
men moest daar met Diets beginnen en stap VOOl' stap al de inzichten ver~ 
welven die in de achterliggende hoofdstukken in enkele regels zijn samen
gevat, Een experiment ten onzent zou een aantal verwoIvenheden van het 
81. Paul's experiment als uitgangspunt ten behoeve van enkele fundamen
tele vraagstellingen kunnen nemen, zou z~jn hypothesen op grond van de 
aldaar verkl'egen inzichten kunnen formuleren, 'loch men en wij dat zeker 
2. a 3 jaaI nodig z~jn om tot enige verantwoorde resultaten te komen, 
W\j achten ons niet bevoegd uitspIaak te doen over de financiering van 
zulk een project, Maar het feit dat in het verleden gebleken is dat de over
heid VOOI het werk met probleemgezinnen grote belangstelling heeft, kan 
ons optimistisch stemmen .. En het lijkt ook met helemaal uitgesloten par'
ticuliel'en te vinden die een proef·pIojeet zouden willen steunen, 

Wanneer wij ten slotte onze overwegingen samenvatten in enkele aanbe
velingen, willen ~j die als volgt fOImuleren: 
1 Het St, Paul's Project heeft een aantal boeiende mogelijkhedenlaten 
zien van experimenten met de methodieken van het maatschappelijk welk 
en van maatschappelijk werkondeI'zoek, 
2 Het zou waardevol zijn wanneer de mogelijkheid geboden werd de 
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eIvaI'ingen met het casework~methodiekexperiment t,a v,, het werken met 
probleemgezinnen nader te toetsen in de praktijk van dit werk in Neder
land" 
3 Daadoe zon men kunnen beginnen met het opzetten van een of 
enkele proef-projecten van niet a1 te gI'Ote omvang en Diet al te ingewik
kelde organisatolische structuuI'.. 
4 Voorwaarde voor het bruikbaar zijn van zulk een experiment ten 
behoeve van het ondeI'Zoek is dat men werkt met gekwalificeerde werkers, 
die bekend zijn met de methode van het social casework, Voorts dat ten 
behoeve van dit werk een supervisor aangetrokken wordt die bekend is 
met het werken met probleemgezinnen" Het is noodzakeqjk naast de 
individuele begeleiding van het werk groepsbesprekingen te hebben" De 
wenselijkheid van een consulteI'end team, ten dele bestaande nit vertegen
wooIdigels van andere disciplines, bekend met probleemgezinnen, dient 
overwogen te worden" 
De onderzoekeI' zal van meet af aan deel moeten nit maken van de staf 
van het experiment. 
S Het onderzoek dat op het experiment gedaan zou moeten worden 
zou vooI'alsnog een exploratiet' karakter moeten hebben en berusten op 
casestudies op grond van het door de caseworkers geleverde gevallen
mateIiaal" 
6 De uitgangspunten van het expeIiment zouden de in hoofastuk 2 
en 3 aangegeven gezichtspunten kunnen zijn, Deze zouden ook kunnen 
dienen als materiaal voor de vraagstellingen voor het onderzoek, Mogelijk 
zouden ze beperkt moeten worden, in alle geval zou het wel noodzake
lijk zijn het Casework Notebook te gebluiken als achteI'grond en inter
pretatie van de aangegeven punten" 
7 Gezien de duu!' van de hulpvedening aan probleemgezinnen schijnt 
een minimum van 3 jaar voor zulk. een Project noodzakelijk, Daalbij moet 
dan nog enige tijd gerekend worden waaI'in de onderzoeker het afgesloten 
mateIiaal kan beweIkeD" 
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Appendix 

bijlagen laten ODS iets zien van de wijze waarop de onderzoekers het 
. en de systematisering van de caseworkers verwerkten tot een 

waalmede zij de gezinsfunctionering nader konden bestuderen, 

, AGE Al geeft een schema dat de samenhang van de verschillende cate
van gezinsfunctionering wil demonstreren, 

AGE B2 biedt een nadere uitwerking van dat schema., 

rAGE ca geeft er een voorbeeld van hoe op grond van dit schema een 
geschreven werd., Het gebruik van zulk een evaluatie ten behoe

het pogen verschillende niveaus van gezinsfunctionering in het al
vast te stellen valt buiten het bestek van deze publikatie, Wij veI'

belangstellenden naar de geschriften: "Families in Trouble" en 
of Changing in Problem Families" (zie literatuullijst). 

slotte confronteertBIH AGE D - zoalsreedsinhetVoOIwoord vermeld 
- de uitgangspunten van het St, Paul's Project met enkele Nederlandse 

Ontleend aan: I L Geismal and Beverly Ayres Families in Trouble St. Paul, 
1958. 
Ontleend aan: L. L. Geisffiax and Beverly Ayres - Measuring family functio
ning, St, Paul 1960 .. 
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BUIAGE A 

CATEGORIES OF SOCIAL FUNCTI01:UNG 

Family Relationships and Family Unity 
===:::::: ::::~;:::::=======:.:.:.:.::========::== 
Relationships among family membeI s and family 
sub-groups in terms of their collective ability 
to maintain a cohesive social system 

Al eas of Functioning1 
compI ising roles 

AI eas of Functioning1 
compl'ising roles 
pla mainly outside played mainly 

the family 

Child Cal'e 

Household 
Practices 

the family ---

---
~;}~~i~~~ ~P= ~c; 

~'2~=~g~~~~ 
Relationship to case'
worker in tel'ms of 
the specific treatment 
focus putting the 
worker in a primal y 
helping position 

IPg~vJ~~J;::B~~~~~=~~ fj~~~~~~ 
Individual family member's' social func·, 
Honing in terms of their total role per'
formance. 

_.-- -. 
! 

Economic 
Practices 

Ihe areas represent a convergence of family members' roles in culturally 
defined areas of social functioning, 
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BIJlAGE B 

Outline of categories of social functioning 

NO lE: A ttitudes and feelings belong in every section along with overt 
behavioL Define strengths as carefully as weaknesses in each area of func
tioning" 

A F'ami'y RelationshiPs and Family Unity 
1 Marital relationship. (past history, present status, closeness of ties, 
conflicts, extra marital relationships.,) 
2 Relationship between parents and children" (Include bIief sketch 
of family history..) 
3 Relations among children, 
4 Family solidarity, (Degree of' family cohesiveness. likenesses or 
differences in values and beliefs which make for unity or disunity; for 
example, how much do the parents agree or disagree on what is right or 
wrong in the behavior of the children? What things do the family do to
gether, as recreation, eating meals, etc.?) 

B Individual Behavior and Adjustment 
1 Personality and observed behavioI' .. (Describe the individual family 
members, in separ'ate numbered paragraphs, beginning with parents, then 
children according to age, then other' household members Give brief 
sketch of appearance, personality, and behavi01', drawing on school re
ports, psychiatric summ8.Iies, test results, police or probation records, 
etc" as well as on your own observations on capacities and limitations.) 
2 Performance of social roles" (How does the individual perform in 
his various roles, Le , the man as father, husband, wage earner, etc .. , 01 the 
child as family member, student, member of peer groups, etc.) 
In describing the functioning of individual family members, sub-catego
ries one and two may be combined" Sepalate numbered paragraph for 
each individual discussed" 

C Care and Tlaining oJ Children 
1 Physical care. (Food, clothing, cleanliness, etc,,) 
2 I I aining methods and emotional care" (Ideas of how children should 
behave; what things do childIen do that parents like? How and by whom 
is appIoval shown? What conduct is disapproved? How and by whom are 
limits set and enforced? Are parents consistent in training and do they 
work together in training?) 

D Social Activitiey 
1 Informal associations, (Nature of contacts with the extended fa-
mily, friends in and outside the neighbOIhood, recreational activities, 
etc.) 
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2 Fotmal associations and social status. (Membership in clubs, or
ganizations, unions, business associations, family's feelings about their 
social status,,) 

E Economic Practices 
1 Sources and amount of f3.mily income" (Employment, re1ief~ in-
suratlces, etc,,) 
2 J ob situation" (Nature of work, employment pattern, job satisfac-
tions, irritants and frustrations.') 
3 Use of money. (Adequacy of income, how well is money managed, 
who controls the purse, priOIities in spending money, amount of debts, 
etc.') 

F Household Practices 
1 Physical facilities., (Appearance of home, type of neighborhood, 
household equipment for sleeping, bathing, cooking. etc,,) 
2 Housekeeping standards, (Neatness of home, management of house-
hold, diet of fi:unily, ways of serving meals, etc,,) 

G Health Conditions and Practices' 
1 Health problems .. 
2 Health practices" (How are the health problems being met, and 
how does the family protect the health of its members?) 

H Relationship to Family Centered Worker 
Ways of working with Family Centered Worker" (Initial reception ofwor
ker, developmeJ;lt of relationship, to what extent are worker and family 
together on o~jectives, Quote family members if possible . .) 

I Us'e of Community RerOUfces 
Ways the family sees and uses: 
School 
Church 
Health Resources 
Social Agencies 
Recleational Agencies, etc. 
(Degree of co-operation with agencies and institutions, extent and kind of' 
use made of resources" Separate numbeled paragraph for each resource 
discussed .) 
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A Family Unity and Emotional Atmosphel'e of Home 

Beginning Situation 

1 Marital relationship - Ihe mar
riage in1934 was a forced one, Mrs, C. be
ing several months pregnant with Ellen, 
There is a long history of marital discord: 
MIS C. is nagging and resentful of Mr, 
c..'s inadequacies (alcoholism, irregular 
support). 
Mr, C, feels isolated and rejected by his 
wife and the children, tmns more and 
more to alcohol as an escape Things 
seem to go along more smoothly when 
Mr, C is sober and working, but this 
OCCUIS so seldom that most of the mar·· 
riage has been one "hassle" after another" 
Mrs, C has dominated the family, al
though she does not want to assume 
responsibility, yet has had to do so, She 
wishes to have a strong mate on whom to 
rely, but is unable to give him the kind of 
acceptance and encouragement that 
would strengthen him, He resents his 
inability to take over as head of house
hold, resents his wife for acting like a 
"big shot"" Each then is resentful of the 
other for failures in one area 01 another. 
This basic marital conflict has affected 
the children, who have become delinquent 
as they reach their teens. 

2 Parent-Child relationship - Mothel 
and children apparently have a close, 
warm relationship However, other fac
tors show there is a deficiency She finds 
it hard to control the older ones, tends 
to be overprotective, to project blame for 
children's delinquencies on associates, to 
feel that her family has been picked on. 
She expressed the attitude, "Donald got 
into more trouble than Wayne. why did 
he get off easy?" Mr C. is an isolate from 
the family group, has been a poor object 
of identification for the children, Mrs C 
encourages this derogatOIY feeling to
ward him , 1he boys refuse to bring friends 
to the home fOl fear' the father will be 
there drunk, Older children have all begun 
acting out in adolescence and parents 
have been unable or unwilling to see their 
part in children's delinquencies, 
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Level of Social Functioning as of 12-25·57 

1 Marital relationship - Mr, C. has 
been able to control his drinking to a 
marked extent, but does drink when 
tension gets too great, Mrs" C. was helped 
to realize the demoralizing effects of her 
treatment of him, and has been able to 
give him more responsibility as husband 
and father, but occasionally nagging him 
when business is slack and he doesn't 
pursue steadier employment, In June 
1957, when his work had tapered off to 
practically nothing, Mrs, C. became quite 
harassed and took a job to help pay on 
rental arrears and current rent, Mr. c.. 
at first reacted by going off' on a drunken 
binge, then quieted down when she 
promised to stop working after the family 
had enough money to permit them to 
move, In general, there has been less 
conflict between the parents, and Mr, C 
has been able to take over more responsi
bilities in the home, Separation or divorce 
has never been seriously considered" 
However, he is still considered by his 
wife and children as the '"weak" member 
of the family who needs cQnstant bol
stering, and Mrs C 's dissatisfaction with 
hel' mate is an undercurrent throughout, 
which occassionally breaks through, 
particularly when crises occur, 

2 Parent-Child l'elatiomhip - Father 
gradually took over some responsibility 
for disciplining the boys, especially after 
Don's involvement in a theft. Children 
all have a new respect for him, have 
remarked on how much happier their 
home life is since he stopped drinking 
Mrs C. remains somewhat overprotective 
of children, although she has lessened 
some of her controls, allowing her husband 
a share in caring for the children, His 
performance in this area has certainly 
improved, but tends to be rather' enatic" 
He seems to enjoy new role with children. 
especially Donald, takes tIUanting chil
dren back to school, Mrs, C ,'s going to 
work in summeI of '57 coincides with 
more delinquent behavior on part of 
Gregory" 



Sibling relationships - No infoI'-

Family mlidarity - According 
:to worker there is a "strong hunily feel·, 
>i:ng", but this apparently applies largely 
, mother and children, as father is 

acized because of drinking, Others 
,'tend to band together to present a united 

project blame for problems on 
children's companions, court, neighbors, 
etc, The mother has carried the burdens 
in the family, makes decisions, caIIies 
family along, but tends to get discoUIa
ged,. "If I take an interest, the whole 
family does, if I lose it they do too ," 
While the emotional climate has been 
tinged with marital stIife, alcoholism of' 
father, and delinquency, the family does 
have its good times togetheI'.. Fixing a 
recreation room in the basement was a 
family project in 9}55 .. They like to play 
cards together, have big family dinners" 
Children pitch in and help with house·· 
keeping chores" Mauied children have 
strong home ties, 

.3 Sibling l'elationships - Children 
show concern fO! one another, for 
example: Wayne wants to contribute to 
the schooling of little ones so they won't 
be .,dummies" like himseU', He buys toys 
for younger ones. Both Wayne and 
Donald offer occasional advice to younger 
children, urging them to take schooling 
more seriously, to stay out of trouble, 
etc Wayne is usually ready to give 
financial aid to his siblings when they are 
in need" As Wayne made marked progress 
in job, staying out of trouble, Don 
expressed some jealousy towards him 
which he resolved by finding a job he 
liked, keeping out of trouble. Ellen, a 
married sister, occasionally babysits for 
the youngeI C, children" 

4 Family solidarity - Father now 
takes more active role in family affairs, 
parents by and large pull together, 
However, when financial and other 
problems become acute, tension arises, 
parents tend to project blame on one 
another, but these periods are relatively 
brief. When stresses are lessened, family 
enjoys big dinners together wi~h manied 
children, celebrated Father's Day with 
Mr, C" spent a vacation at a relative's 
lake cottage" Wayne purchased lar'ge 
table and chairs so familY could always 
eat in a group rather than in relays, Whole 
family group encouraged to air grievances, 
Christmas celebIated as a big family 
affair, with wide exchange of presents" 
Birth of Ellen's baby in Juni '57 was 
tUIned into a big family atnl.ir. Family bas 
considerable in-group feeling., show 
interest in each other's welfare, offer aid 
wheneveI needed, 

B Individual BehaviOl' and Adjustment 

Mr, C, '- A tall, thin, passive 
appearing man, with large brown eyes, 

. front tooth noticeably missing, Long 
drinker I His mother and 

were both alcoholic and My C" 
who started drinking at age 15, had a 

of step-fathers when growing up, 
mother' was married 4 times, He has 
one yeaI of high school. Appears to 

Level of Social Functioning as of 12-25-57 

1 Mr, C Has remained sober fO! 
long peIiod, but goes on minOl periodic 
drinking sprees, when a crisis appears, 
as after the boys get in trouble or afteI 
eviciton notices However, did a good 
job keeping house while wife in hospital. 
He has gained weight, looks much better 
physically, but complains of soreness in 
leg, Has become more self confident and 
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be of lim1~(.d i.dt;;:lligencc. Has had reeur·· 
rent pleurisy since 1952, was in the aImy 
fmm 1944-45. has a service connected 
disability from leg injwy, was confined 
to a psychiatric ward in 1951 with a 
.,passive regressive reaction with asso
ciated alcoholism and mild anxiety." In 
Juni 1955 served a 30 day Workhouse 
term for drunkenness and disorderly con
duct. Now claims he wants to control his 
drinking, saying ,,1 don't want to get like 
I was before" , Is unable to assume 
responsibility as husband or filther, is an 
isolate in family group (see A) .. His work 
pattern has always been irregular, fOI
cing faInily to apply fOI relief periodi
cally, 

2 Mr s C. - An obese, hypertensive 
woman, who is controlling and dominates 
the family, but also is its sparkplug .. She 
came from a large filmily where parents 
were velY strict.. Had several years of 
high school, places much emphasis on 
education, something which Mr.. C 
belittles. Complains about heart condi
tion, high blood pressure, etc. (see G) 
for which she refuses anything but emer
gency care, Seems to be of low average 
intelligence.. Consistently nags her hus
band, is resentful that she has had to 
assume full responsibility for family 
Performs well in areas of housekeeping 
and physical care of children, has social 
outlets through the church Relates 
warmly to children, but is overprotective, 
finds it difficult to control the older ones, 

3 El/en - Has a past record of 
truancy, illegitimate pregnancy, had been 
at county girls' school at one time, Is now 
maIried and out of home. This was a 
forced maniage, 
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better able to tolerate frustrations and 
crises$ with only minor lapses, Changes 
in role perf oImance as husband and father 
are noted in Section A Employment 
continues to be an area of concern and 
one in which he feels inadequate. While 
he is devoted to his employer and his job, 
the slack wel'k periods and nature of job 
(hauling heavy appliances etc .. ) are 
constant sources of irritation He is for
ever "lining up new jobs" but nothing 
materializes and he continues the unsteady 
pattern in the sheltered position at 
transpott company, where however the 
work is probably too heavy fOl him .. His 
age and alcoholism also limit his employ
ability.. Says he turned down chance to 
dIive ambulance foI' fear' his drinking 
might endanger others 

2 Mr~.. C, .- Continues to be the 
moving force of the family" She has 
gained a somewhat better understanding 
of herself and of Mr. C. While still 
resentful of husband's inadequacies, she 
has been able to see effects of her nagging 
and need to control, has been more 
accepting of him. has encouraged him to 
take more responsibility in the home. 
She shows less projection as compared 
to her earlier need to attribute all family 
problems to fathers' drinking, bad asso
ciates, etc Resisted medical care on 
various pretexts untill/56, when she was 
in hospital with high blood pressure, 
Placed herself under regular medical care, 
but grew lax about keeping appointments 
when income lessened, 1,ostconsideI'able 
weight by dieting, appears plump but not 
obese, Went to work summer '57 to earn 
money for rent payments, said going to 
work was better fot her mentally and 
physically than sitting home wOIIying 
about eviction. Stmggles hard to manage 
affairs of family. determination shown by 
going to wOlk when family was in a 
financial pinch. While she has shown some 
improvement in handling children. this 
remains an area of concern, i ,e" younger 
boys' delinquencies (see B 7 and 8). 

3 Ellen - Said to be happily married 
with attIactive new home in suburbs, 
Had a baby girl in 6/57 .. Remains close to 
C. family Has helped when family in a 
pinch" 



4 lenny - Also a past record of 
truancy. Was married in summer of 1955, 
her husband's folks paying expenses for 
church wedding" 

.5 Wayne On probation since 1951 
fOI larceny, burglary, truanting, Was at 
State Training School for boys from 1953 
to 5/54, when he returned home. 
The Welfare Board has urged his com~ 
mitment to an institution fo[, training 
retarded children because of his border
line intelligence and susceptibility to 
influence of other delinquents He is 
considered a "followeI" in committing 
crimes, His family is bitterly opposed to 
his institutionalization, Since his return 
from the training school he has shown 
little interest in school, truants frequently, 
but has been in no other trouble, Pro
bation dismissed in 5/55, 

6 Donald - Is presently at the State 
Training School for burglary and truan
cy" Visiting Teacher described him as 
"quite disturbed"" He fights a great deal 
and was aggressive Of average intelli
gence (no score given), No fUItheI' infor
mation, 

7 Robert - School reports occasional 
truancy in spring of '55, Principal de-

d ,/.tmny - Worked in a !estaur~nt) 
was promoted to a better position there 
with considerable responsibility. Con
tinued to maintain close family ties, 
helped Wayne and Donald get jobs, In 
fall of '56 joined husband, member of 
armed forces at army camp. Mauiage 
happy, per parents, Remains in touch 
with family, loans them money occasion
ally" 

.5 Wayne - Has been involved in no 
other difficulty" Quit school fall of '55, 
began working full time as clerk in me~ 
dium sized store,. Wayne worked diligent
ly at the store where he was offered 
promotion to assistant manager in 
summer of' '57, but feared the responsi
bility, He preferred to get tIaining in the 
electrical field, to follow in father's 
footsteps, has applied for vocational 
tr'aining, is looking forward to attending 
a technical institute, IQ score of 77 on 
Wechsler test given in 10/56, Is very 
thrifty and responsible, has saved money, 
owns a '57 automobile, often buys toys 
and clothing for smaller children, regu
lady contributes to family income. 
Appears to have taken over the father 
role in some ways, Has a girl friend, 
parents approve of her 

6 Donald - Released from training 
school in 12/55, Made a POOl' school ad· 
justment,frequent truancy, his having been 
at training school repeatedly called to his 
attention at school by students and staff, 
Quit school on his 16th birthday in spite 
of his aveIage intelligence and mother's 
pressure on him to continue. Had a series 
of jobs" In 9/56 arrested after participa
ting in a theft, returned to training school, 
made a good adjustment Authorities 
decided his involvement in the difficulty 
was minimal and he was returned home 
in 11/56 His last employer immediately 
rehir'ed him In 5/57 began as plumber's 
apprentice, has worked successfully in 
this job" Probation officeI was pleased 
with his progress in the past year, 
believes Donald has found security in his 
job. Has been in no further trouble, 
probation dismissed in 11/57, 

7 Robert Occasional tIuancy 
continued" Early in 1956 Robert was 
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scribed him as having a good attitude and 
not a behavior problem, but mentally 
retarded, learning practically nothing Is 
said to get along well with other children 

8 GregofY - Has seriously crooked 
teeth which impair his otherwise whole
some appearance. School report in 
spIing '55 says he is not working up to 
capacity, Did not apply himse1f~ was 
inclined to be usmart alecky"; seldom 
did his homework, showed aggressive 
tendencies. 
Occasional truancy. 

9 Thomas and .Tames - Attractive, 
outgoing, frecklefaced youngesters Pre~ 

sent no special problems. School reports 
that attendance is regulax, but they are 
said to be retarded (no test scores 
provided), although they work up to 
capacity, 

C Cal'e and Training of Childl'en 

Beginning Situation 

transferred to a special class with subse
quent improvement in motivation to 
learn. In minor trouble with police 
(breaking windows) in 5/57 .. Said to be a 
conformist. tends to follow others Late 
fall of '57 truanting less frequent Has 
participated in activities at neighborhood 
YMCA center 

8 Gregory - Occasional tIUancy in 
fall '56. Continues to do little work in 
scho01 Truanted persistently in fall of 
'57, rejecting parental and school authori· 
ties' guidance, blaming peers who called 
him "chicken" when he wouldn't skip 
school. Finally expelled from school 
11/57, truancy petition filed, sent to 
County Boys' School. Escaped, was 
returned, ran away again, involved in a 
theft with group of other boys Probation 
officer reports him as bragging about 
exploits. Placed at State fraining School 
in 12/57 

9 Thomas and .lames .- Both picked 
up for shoplifting in 2/56, no charges 
filed. Occasional truancy which seems to 
occur during stressfu1 periods in the home, 
Leaxning ability below par, but boys state 
they like school, They have not truanted 
this fall. have attended school regularly. 
Spend much time at Ellen's house, peer 
groups around there said to have a more 
favorahle influence than those at housing 
project, where family lives. Thomas says 
he wants to grow up and he successful 
like Wayne, 

Level of Social Functioning as of 12-25-57 

1 Physical Care - Children appeal' 1 Physical Care No Change. 
well nourished, are clean and adequately 
clothed .. Not an area of concern .. 

2 Training methods and emotional 
care - Mrs. C is overprotective of 
children, defends them, feeling family is 
"picked on", tends to blame associates, 
neighbors, court, etc. when boys get into 
trouble. Older children all start acting 
out when they reach teens and parents 
are unable or unwilling to see their part 
in children's delinquencies. Mr C, who 
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2 Training methods and emotional 
care - MI' .. C. has begun to take some of 
the responsibilities of a parent. Spanks 
younger ones for acting out behavior. 
Children have a new respect for him, 
Boys accept his discipline except during 
times of stress when he drinks, beats them, 
when can't control them. Mrs, C, then 
intercedes and blames Mr. C. for boys' 



is usually intoxicated, is rejected by his 
wife and children, and very ineffectual as 
a father. He complains that Mrs. C. acts 
like Ha big shot and sides with the chil~ 
dIen " He is a rather negative image for 
the children, while Mrs. c.. has a fairly 
warm relationship with the children. 
Although she seems able to control 
younger children, is not able to control 
them as they get older.. She tries to set 
limits, but usually does not follow 
through. By her projection of blame she 
appears to condition children against 
social control. 

D Social Activities 

Beginning Situation 

1 Informal activities - Mr. C, hangs 
around with truck drivers who drink, 
talks about getting a job out of town 
although he is willing to stay home 
providing his wife doesn't holler and nag 
at him Mrs, C. visits with sisters, whom 
she says have mauied successfully Chil~ 
dIen are ashamed of father's drinking, 
refuse to bring friends to the home. 
Family social life centers around big 
dinners and card playing with Mr, C 
excluded" 
Married children often get together with 
family on these occasions. Boys partici
pate in peer group activities outside of 
home. Donald, at the State Training 
School, had delinquent associates .. 

2 Formal activities - Mrs, C. is a 
devout Catholic, attends church regularly 
as do children. She belongs to a church 
society. MI. C. is nominally a Catholic 
but refuses affiliation and makes very 
negative statements about religion No 
other formal associations noted, 

acts, in flashes of angel' calls him " the 
delinquent"" He and his wife attempt to 
work together to set limits, but when they 
failed to control Gregory's truanting, they 
took him to school, conferred with 
authorities there, then projected blame 
on each other when truancy persisted, 
Mrs C. continues to be somewhat over
protective, tries to justify their deviant 
behavior. However, family is better able 
to cope with difficulties in this area, and 
have turned positively to the worker and 
to probation officers, for help with boys 
when they are out of control. Wayne 
takes some part in discipline, scolded 
Gregory for his truant behavior, 

Level of Social Functioning as of 12-25-57 

1 Informal activities - Mr, C shys 
away from taverns and drinking compan
ions except when upset. He is included 
in many family social affairs to which 
married children continue to come 
Children now proud of home, feel free to 
bring in neighbors and fdends, Wayne 
has a gitl fdend of whom parents approve" 
Gregory involved in delinquency with 
associates" 

2 Formal activities - Mrs, C. joined 
a mother's club atthe school. Wayne and 
Donald have been active at a Catholic 
youth center,. Donaldjoined a club at the 
housing project, Mr. C. was happy over 
Rc bert and Gregory being confirmed in 
spring of '57, told the boys that one day 
he was going to church with them, the 
first positive sign on his part towards the 
church Church associations of mother 
and children continue. Boys have occa~ 
sionally used neighborhood YMCA 
center, 
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E Economic P1:'8ctices 

Beginning Situation 

1 Source and amount of income -
Income derived from Mr.. C 's earnings 
as part-time laboret', He also receives a 
small V A disability pension Mr C .'s 
income varies considerably depending on 
number of hours he works. The family 
lived on relief while Mr. C. was in the 
Workhouse, and have received periodic 
relief throughout the mauiage .. Amount 
of income is marginal and unstable, 
Mrs C complains they barely get along 
Both parents dislike receiving relief, 
Financial pressure a big factor in family 
conflict, 

2 .Job yituation - Mr C, is employed 
as a laborer at a trucking company, but 
works varying numbe[, of hours, averaging 
about half time He would prefer to work 
as an electrician which he considers his 
trade, but is presently not interested as 
this business is slack. 1 alks of working on 
foreign construction projects where he'll 
earn "big money", 
Present employer apparently makes 
concession foJ' Mr, C.'s condition (dlin
king), also realizes that he can keep him 
on this irregular basis .. 
Mr, C, gets extremely neIVOUS during 
slack seasons, also complains that work 
is too heavy for him, 

3 Use of money - Mr, C, ordinarily 
gives his wife his earnings except for what 
he withholds for drinking. She pays all 
current bills, handles all the money 
which meets with his approval .. She com
plains they have a har'd time getting along, 
as they pay $ 20 a month on a IV set and 
have other bills, not enumerated, Old 
agency records shows family have received 
debt adjustment service with titde or no 
improvement, 
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Level of Social Functioning as of 12.-25-57 

1 Source and amount oj income -
Mr Cs earnings have continued to be 
irregular due to lack of' steady work and 
lay-offs, Wayne and Donald each 
contribute $ 15 a week. Mrs, C. went to 
work in summer of '57 earning S 200 a 
month when Mr. C.'8 work tapered off, 
Some relief given during period of his 
lay-offs, Manied children contribute in 
emergencies. Mr. C. lost his disability 
pension fall of '5'1 because he was 
unwilling to cooperate with V A medical 
services 

2 Job situation MI, C. worked 
almost steadily at same company fall 
of '55 to wintel of '56, but since then his 
employment has been irregulal although 
his employer encourages him to hang on, 
hopeful that wor k will pick up , He remains 
on there partly because of good relation
ship with employer, but complains of 
lay-offs, heavy work, Is forever planning 
to take better jobs, but has limited 
capacity to do so, Both Wayne and 
Donald working full time .. Wayne offered 
assistant managers job, is presently 
planning to get training as electrician 
at a vocational school.. Donald now 
working as plumber"s apprentice. Mrs, C, 
took a waitress job summer of '57, plans 
to work only until family can afford to 
move from housing project. All family 
members (except for Mr C's dissatis
faction) like their jobs 

3 Use of money - Family has man
aged to keep debts under control with 
exception of rent and power bill.. Pressure 
from housing project manager to!' rent 
payments in spring of '57, Power cut off' 
for a short time because of non payment 
of bill By 8/57 family owed $ 156 back 
rent, by 12/57 owed $ 224, Rent had been 
I'aised to $ 75 per month in fall of '57. 
which oveIwheimed famiiy and they have 
been behind evel since.. Presently are 
being threatened with eviction.. Family 
has had a hard time making ends meet 
throughout 1957. MI's.. C continues to 
manage money Wayne saves regularly, 



Home and Household PI'actices 

Physkal facilities - Family occu
a four bedroom unit in a public 

project The home is roomy, 
furnished, blight and attlae

necessary household equipment 
Family is working on a 

room in basement. 

Housekeeping standards - House
is good, home very clean and 

, Children pitch in and help 

G Health Problems and Practices 

1 Health Problems - a Mr, C. bas 
bad recurrent pleUIisy since 1942, which 
has been a job handicap" Selvice connec
ted disability 1945 from leg injury makes 
walking difficult 
Suffered heart attack in 1952, Has 
neglected teeth, Excessive dlinking con
tributes to pOOl health" 
b MI'S" C, reports she has a "healt 
condition" • high blood pressure, has 
been hospitalized in past when she has had 
"attacks", Se is ovelweight, has swollen 
legs, poor teeth" 

c Ihe children are in good health 
except for GregOlY who has seriously 
crooked teeth which mar his appearance, 

2 Health p1'tlctices - a Mt" C. has 
been fearful of retUIning to V A hospital 
fo[, treatment. 
b Mrs" c.. reluctant to face hel 
medical problems or to seek consistent 
medical care, bas been hospitalized only 
on emergency basis when "attacks" 
occur', Fear's to place herself under 

invested in a new car after a year of 
saving, Don(lld spends money freely 

Level of Social Functioning as of 12-25-57 

1 Physical facilities - No change, 
Family remains at housing project. Older 
boys have continued to show pride in 
home, purchasing articles of furniture, 
etc, Family plans on moving because of 
repeated eviction threats (see E 3), Older 
boys insist family find house in good 
neighboIhood, 

2 Housekeeping standards Since 
summCi of '57 housekeeping has deterio
rated somewhat, with Mrs C. working 
and family having lost some interest in 
home following repeated eviction threats, 
On unannounced visit in 11{57 home 
looked dusty and untidy" 

Level of Social Functioning as of 12-25-57 

1 Health Problems a Has gained 
weight. looks better physically since he 
has heen dIinking less, although continues 
to complain of soreness in leg, 

b Mrs, C, by dieting has lost con
siderable weight, appears plump but not 
obese, feels better' physically, Received 
treatment foI' high blood pressure in 
spring '56, by summer health improved, 
blood pressure normal. 
c No change 

2 Health practices - a No change" 
Has not returned to hospital, causing 
ioss of disability pension 
b In 1/56 placed herself under 
medical care at public dispensaIY, 
reported regularly Hospitalized 3/56 fOI' 
high blood pressure Kept dispensary 
appointments for a time but during past 
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doctor's care because he might scold her 
for having let her teeth go and for being 
so fat. 
c No dental care being received, 

year has been lax in getting treatment, 
has failed to return to clinic since she has 
been employed 
c No dental care noted. 

H Relationship to Family Center'ed Wor'kel' 

Beginning Situation 

1 Attitude toward worker - Mrs C. 
received worker with some suspicion, 
stated her fear that children would be 
taken away fmm her'" Was superficially 
pleasant, but showed resistance to the 
idea of medical care, 
Mc C. avoided the first inteIview,. 

2 Use of Worker - On first visit 
worker began by explaining she was 
concerned with the many problems the 
Cs had and had come to offer her sel-' 
vices in helping them work through some 
of these problems.. Mrs. C. immediately 
complained of difficulties around her 
husband's drinking and the oldeI boys' 
delinquency, but projected blame on the 
boys' companions and on the probation 
officer .. 
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Leve1 of Social Functioning as of 12-25-57 

1 Attitude toward worker All the 
family have accepted casework services, 
although Mrs. C. was selected (and res
ponded) as key person who could do most 
fOI family group. Mr , C. took part in some 
joint and also separate interviews .. While 
he is cooperative with the wmker, he 
probably feels worker is primarily aligned 
with his wife, Both look to the worker for 
help, call on her freely whenever in 
trouble Some hostility towards worker 
in fall of '51 following an episode where 
worker was unable to loan the family 
money they wished and needed fOI new 
housing, Recently this hostility lessened 
as they understood reasons for refusal of 
a loan .. 

2 Use oj Worker - In the second 
inteIview Mrs, C. was able to assume 
some of the responsibility for the difficul
ty in the family. admitting pI'Ovoking 
Mr .. C. and always arguing and nagging 
at him, She responded positively to the 
suggestion that she and WOI keI strut in 
together in the area of marital discord" 
However, Mrs,. C. showed considerable 
resistance to place herself under medical 
care. DUIing the period of treatment 
there has been considerabele mutual 
understanding between wOIkeI and family 
on what are the pI'Oblems with good 
results, Mr .. C though given considerable 
recognition for progress he has been able 
to make has not found new areas in which 
he can find satisfactions" Woman remains 
overpI'Otective of children, is conflicted 
about her going to wOlk and its possible 
effect on the delinquency of the boys, 
WorkeI has not been able to help the 
family cope with their acute housing 
pI'Oblem other than to persuade bousing 
manage!' to postpone e''liction and to 
encourage the whole family to keep 
working on it, 



I Use of Community Resow'ces 

Beginning Situation 

o Family has a generally poor relation
ship with community agencies .. Although 
Mrs" G. has always been courteous and 
tried to cooperate, there has been much 
resistance. Mr.. c.. is more openly hostile 
and this attitude has been conveyed to 
the children. 

1 School All the children have 
disliked school. Wayne truants frequently 
Robert occasionally. Donald presently 
"distUI bed U and "aggressive" in school, 
other children reported as retarded, not 
working up to capacity.. MIS. C. feels 
school personnel are unfair to children, 
judging them by previous delinquent 
records.. However, she shows much 
concern ovel their failure to like school, 
considers education important. MLC. 
thinks she overvalues education. 

2 Church - Mother is a devout 
Catholic, attends church regularly as do 
the children. 
She belongs to a women's society there. 
Mr. G has strong antireligious views. 

" Health resources - Mr. C. has 
received treatment at VA hospital. but 
is fearful to retUIn there Mrs. C. is lax 
in using medical facilities for herself. 
Facilities used only in case of .,emeI'gen
cies"" Attitude more one of apathy 
and feat than hostility 

4 Social agendes - a County Wel
fare Board -1he Cs resent their long time 
dependency on public assistance.. Years 
of unpleasant association. Mr. C .. is 
usually dIUnk and belligerent when 
confronting agency foI' help. Child 
welfare services have been urging Wayne's 
commitment to an institution for training 
retarded children. The family is bitterly 
opposed to this. Attempts to see Mr. c.. 
were in vain until he came in very bei
ligerently to protest this plan .. 
b Probation Office - Open antagon
ism to this agency, claim probation 
officer swore and was genelally a poor 

Level of Social Functioning as of 12-25-57 

o See items below for changes. 

1 School - Both parents have at
tempted to keep children in school. 
Wayne is now sorry he left school, wants 
to return fO! vocational training, calls 
Gregory a "fool" for tmanting.. The 
parents have shown greater cooperation 
with school personnel and the Visiting 
I eache!.. Robed transferred to special 
class, liked school better. Occasional 
truancy continues. Gregory became se
rious problem in school due to excessive 
tmancy and aggressive behavioI, was 
expelled in 11/57 .. 

2 Church - Mother and children 
continue church activities, Robert and 
GregOIY were confirmed in spting of '57. 
Mr .. c"a hostility has lessened, he shows 
more interest in church, says one day he 
will go with the boys. 

j Health resources- Mr. C. was 
reluctant to retUIn for further treatment, 
lost eligibility for pension. Mrs. C. has 
made better use of the pu bUe clinic and 
hospital for her health problems, but 
neglected to use these facilities after' she 
went to work. 

4 Social agencies .- a County Wel
fare Board - Mr C. was able to apply 
sobedy for financial help during winter 
slack seasons, showed sympathy toward 
one harassed worker, said he felt the job 
"was too much for her and if she kept it 
up would end in a sanitarium".. P A 
worker upon closing case in 6/57 called 
the family ,.cooperative".. Family ex
pressed liking for last PA wOI'keI, 

b Probation Office Parents have 
more of a feeling boys should be on pro
bation and that the PO may help them 
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influence on the boys, 

c Public housing project - Family 
has had a good relationship with housing 
authorities 

.5 Recreational agende!O - No con-
tacts with recreational agencies noted 
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rather than just punish. Are cooperative 
'With the ageacy, admire the probation 
officer'" 
c Public housing project - Relation
ship to housing manager deteriorated as 
family fell behind in payment of rent, 
Eviction has been threatened since sum
mer of '56, 

.5 Recreational agencies - Wayne 
and Donald have been active at a Cath04 
lic youth center, Donald joined a club at 
housing project. Boys occasionally use a 
neighborhood YMCA facility, 



BIJLAGE D 

De behandeUng van twee Nededandse pl'obleemgezinnen in het licht van de 
inzichten van het St. Paul's Project 

in ~amenwerking met A" ten Kate 

De hielnavolgende gevalsbeschrijvingen Hazewinkel en linga bieden 
twee Nederlandse behandelingen van probleemgezinnen aan" 
Hoewel in deze behandelingen de gezichtspunten van het St, Paul's Pro
ject nog met doelbewust beproefd zijn, is er toch wel sprake van een zekere 
werkw~jze in deze geest, doordat in de casework-staf van de Academie 
voor Sociale en Culturele Arbeid de opvattingen van het outreaching 
casework enigszins bekend waren en positief gewaardeerd werden" 
In deze beschrijvingen is gepoogd enige confrontatie met de uitgangspun
ten en methodische gezichtspunten, als in Hoofdstuk 2 en 3 aangegeven 
z~jn, tot stand te brengen" 
In de marge vindt men korte kritische aanduidingen en opmeIkingen, 
waarin de bebandeliog getoetst wordt aan de principes van het outre aching 
casework. 

1 er nadere orienteIing moge velmeld WO! den dat het gezin Hazewinkel 
een stadsgezin is, het gezin Iinga een plattelandsgezin, 

HE I GEZIN HAZEWINKEL 

Het gezin bestaat bij de contactlegging in 1959 uit een 
man van 39 jaar, een vrouw van 33 jaar en 7 kinderen 
van 0 - 10 jaar, te weten 3 meisjes en 4 jongens., Man 
en vrouw zijn beiden eerder gehuwd geweest; deze hu
welijken zijn door echtscheiding ontbonden; de vrouw 
sloot het eerste huwelijk op 17-jarige leeflijd met een 
weduwnaar met 3 kinder-en; zij kr'eeg 4 kinderen bij 
deze man en scheidde toen ze 6 jaar met hem was ge
trouwd; zij werd uit de ouderlijke macht ontzet over 
3 kinderen; het jongste kind bleef bij haar" Dit het con
cubinaat dat ze aanging met haar huidige man werd 
1 kind geboren; kort daarna huwden man en vrouw 
en kl'egen nog 5 kinderen, zodat in totaal door het 
echtpaar 7 kinderen moeten worden opgevoed en ver
zorgd" De vrouw heeft geen contact met de 3 kindeI'en, 
waaI'over ze uit de ouderUjke roacht is ontzet; de man 
evenmin met het kind, dat uit z~jn eerste huwelijk is 
geboren., 
Sinds het huwelijk is het gezin bij de Dienst voor Sodale 
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Zaken bekend; de man is veel werkloos en er zijn steeds 
iinanciele aanvragen voor kleding, schoeisel, etc" Bo
vendien geeft de man veel gedragsmoeilijkheden; hij 
heeft weliswaar' geen berechte misdaad begaan maar 
hij heeft wel meelmalen contact met de politie gehad 
wegens ruzies en velmoedelijk alcoholmisbluik. De 
VI'OUW is wegens diefstal eenmaal berecht; geluchten 
over Plostitutie na de ontbinding van het eerste huwelijk 
zijn niet voldoende bevestigd" 
Sinds haar eerste huwelijk op 17··jalige leeftijd en in 
veI'band met de ontzetting uit de ouderlUke macht 
van de VIOUW is zij bij meerdere instanties bekend" De 
rappoIten over de vrouw zijn overwegend veroorde
lend; er' lijkt weinig te velwachten. 
Injanuari 1959 vraagt de G .. G"D" aan de afdeling Maat- ini'ti'atiej tot hulp 
schappeIijk Werk van de GemeenteIijke Dienst VOOI' bieden wordt 
Sociale Zaken om een onderzoek te willen instellen door ander en ge
naar de oorzaak van de slechte lichamelUke toestand nomen 
van het oudste kind, een mei~je van 10 jaar . De ouders 
gaan akkoord met het treffen van bepaalde voorzienin-
gen door de schoolarts VOOI ditkind enzijn op de hoog-
te van het bezoek van de maatschappe~jk werkster, De 
maatschappeIijk werkster treft de VI'OUW en kinderen 
aan in een steeg achter een straat, waar de prostitutie 
een publieke zaak is .. De woning is in zeer slechte con~ 
ditie, de bewoning laat veel te wens en over; het ge-
zin beschikt over cen kamer, een gangetje en een smalle 
keuken-gang met aIs enige ventilatie een dakraam naar' 
de zolder .. Op de zolder is een slaapkamer afgetimmerd, 
waar de oudeIs en 6 kinderen slapen; de baby sIaapt 
in de woonkamer; de zolder is opslagplaats voor brand-
stot In het huis is slechts een kast, nl een plankenkast 
in de keuken, 
Er blijkt b~j dit bezoek dat er geen schijn van kans is om 
met de vrouw te praten over de mogel~jke oOIzaken van 
de lichamelijk zwakke toestand van haar dochter~je; 
zij ziet als enige oorzaak de slechte huisvesting en het 
lage steunbedrag, waardoor het gezin te weinig goede 
voeding kIijgt. Vragen van de maatschappelijkwerkster te vage contact
of el' misschien ook andere dingen zijn die het dochteI'- legging 
tje in deze omstandigheden brengen, ketst de vrouw at' 
en vergroten haar agressie. In de supelvisie wordt vast~ 
gesteld dat het instellen van een onderzoek kennelijk 
te bedreigend is, gezien ook de ervaringen in het veI'-
leden~ en dat overwogen moet word en of er geen entree overweging 
te klijgen is met iets "tastbaars", waal'bij oiteI aaI d op- nuttigheid,s-
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gepast moet worden voor het kopen van de relaFe, Het waarde te 
geluk is de maatschappelijk wel'kster niet mee; de bewijzen 
Dienst voor SociaIe Zaken kan de uitkering van ellt 
veel vIagende gezin niet verhogen; het huisvestingsbu-
{'eau wil alleen meewerken ais dit gezin eel'st "bewijst" 
een goede woning "waard" te zijn. "[wee maanden later 
steIt de kinderpolitie zich in verbinellng met de Dienst 
voor Sociale Zaken; de kinderpolitie moet een onder· 
zoek instellen naaI het zeer frequent schoolveIzuim 
van de kinderen en naa!' aanleiding van een klacht uit 
de bUUIt, dat aUe kinderen worden verwaarloosd en 
met name het oudste meisje met "zedelijke ondergang" 
wordt bedreigd" De VI'OUW noemde toen de relatie met 
de Dienst voor Sodale Zaken, en na overleg daarmee V001' zovel' moge· 
wiI de kinderpolitie het gezin de keus laten tU8sen het /iJk hante ring 
accepter en van een contact met de maatschappelijk zeljbeschikking 
werkster of een nader ondel'zoek door de Raad voor en positieve 
de KindeIbescheIming. De keus valt op een contact hantering gezag 
met de maatschappelijk werkster, en na ongeveer 3 
maanden vindt el opnieuw een "eerste contact" plaats. 
De maatschappelijk werkster kan nu duidelijk steUen doel van 
VOOI welke problemen huIp moet worden geboden; contactname 
bespreekt de aangifte bij de kinderpolitie, HieIoveruitde duidelijk gesteld 
vrouw zich zeeI' agressief~ zij zegt te vermoeden wie uit tBaBV, Vl'OUW 

de buurt dit heen gedaan ; hierop kan de maatschappelijk 
weIkster niet ingaan daar ze het met weet, 10en de 
maatschappelijk werkster voorstelde om ook met de 
man te praten over de aanleiding tot het contact werd 
de vrouw zeer angstig; de man bleek van de aangifte 
met op de hoogte te zijn; de vrouw had het bezoek van 
de kinderpolitie en het kiezen van een maatschappelijk-
werkcontact buiten de man om weten te houden door;.. 
dat hij tijdens de bezoeken nooit thuis was geweest, 
De supervisor en de maatschappelijk werkster kozen foutieve 
de partij van de VIOUW en durfden het haal niet aan- handelwijze in 
doen om de man hielvan in kennis te stellen, Later veT band met 
bIeek dat dit onjuist was geweest; het heeft op soromige contactlegging 
momenten de hulpverlening enigszins belemmerd en t ,a VB man 
ook geschaadB De VI'OUW zegt toe de man over het maat
schappelijk-werkcontact in te lichten en wit aIs reden 
gebruiken de slechte lichamelijke toestand van het 
dochtertje en het hills .. Hiermee gaat de maatschappe-
lijk werkster akkoord, 
De maatschappelijk werkster bespI'eekt in de volgende kiezen van 
contacten (tweemaal pet' week) met de VI'OUW welke werkeenheid 
pr'oblemen het eerst om behandeling vragen; de VI'OUW 

75 



wenst een ander huis; het gelukt haar te doen inzien 
dat die kans gering is, vooral als er zoveel achterstand 
is in de verzorging van het huis en de huishouding. 
De vrouw doet dan haar best rich door de achterstand 
heen te werken, waal0ver maatschappelijk werkster aanmoediging, 
waardering uitspreekt.. Opvallend is dat de weerstand hoop en 
tegen het bezoek van de maatschappelijk werkster verwachting 
vooral dan groot is als de VIOUW weinig aan de verzoI'- geven 
ging van de huishouding heeft gedaan. Dit wordt door 
de maatschappelijk werkster als een pluspunt gezien en 
ze kan dit gedrag met de vrouw bespreken" Blijvend 
verbetering in de toestand te brengen geIukt de vrouw 
niet; zij blijkt bovendien in slechte lichamelijke conditie 
te zijn en beeft verstandelijk zeer beperkte veIrno-
gens" Na 3 maanden worstelen van de cliente met be-
perkte persoonlijke mogelijkheden in dit veel te kIeine 
en zeer slechte huis, zonder enig gerief~ stelt de maat-
schappelijk werkster voor om huIp van de gezinsver-
zorging te vragen" De VI'OllW is eraan toe, maar vreest 
dat haar man dit niet wens!', De maatschappelijk werk-
ster gr~jpt de geIegenheid aan om met de man bierover man in contact 
in een tweegesprek te praten; reeds lang was duidelijk betrokken 
geworden, dat de man zich tegen het contact verzette; 
hij tiep weg als de maatschappelijk werkster kwam, 
groette nauwelijks .. Was de aarueiding van het contact 
ook aan hem duideIijk gemaakt, dan was deze situatie 
waarschijnlijk niet zo geworden" De maatschappelijk 
werkster schrijft hem persoonlijk en bij komt boven 
verwachting op het bureau, uit zi,jn weerstand tegen het 
contact in zeer veeI kritiek op de maatschappelijk 
werkster door opmerkingen aIs: "U maakt grote fou-
ten, u maakt mUn vrouw nog veeIluieI dan ze is"" le-
gelijk blijkt z~jn vIees, dat ten aanzien van z~jn VI'OUW aanknopen bij 
iets de maatschappelijk werkster zal Iukken wat hem positieve 
niet is gelukt.. Zodra de maatschappelijk werkster zijn mogelijkheden 
onmisbare bijdrage in rut aIles accentueert en een appel man, 
doet op zijn mogelijkheden geeft bij toe stemming tot waardering en 
pIaatsing van een gezinsveI'zorgster.. Het benodigde verwachti'ng 
huishoudelijk materiaal wordt samen met de VIOUW op uitspleken 
kosten van de Dienst voor Sociale Zaken aangeschaft; tastbaTe 
ook wordt in het grote tekort aan 'kleding, dekens en di'enstveriening 
Iakens voorzien Hierdoor kan de vrouw als de gezins- (nuttigheids
verzorgster kornt ook iets goeds Iaten zien" H~t geIukt waal'de) 
in samenwerking met gezinsverzorgingsinstanties een 
gezinsveIzorgsteI op sociaIe indicatie te pIaatsen; eel'st coordi'natie 
gedurende 4 maanden eenzeIfde gezinsverz01gster" hulpbronnen 
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Daarna is er 2 maanden een proeftijd zondeI' gezins- een maatschap
verzorgster~ wat nog niet blijkt te gaan, vervol;ens pelijk weT ksteT' 
wordt VOOI 4 maanden een gezinshulp 3 dagen per in het gezin 
week te!' beschikking gesteld., Met de vrouw word en 
I egelmatig gesprekken gevoerd over de betekenis van 
de hulpverlening dOOI de gezinsverzorgster en het ge-
bIUik dat z~j ervan kan maken. 
Waar de VI'OUW in staat b~jkt tot het naaien van kinder- pasitieve 
kleren en ook vdj goed breit wordt bij deze positieve mogelijkheden 
mogelijkheden aangesloten., Zowel maatschappelijk wouw komen 
werkster als gezinsverzorgster worden doOI de vrouw meeT aan het 
zo langzamerhand geaccepteerd; ~j wordt zelf actiever licht en wOTden 
zoals uit de verzorging van de kind er en blijkt. Zij staat geactiveel d 
b .. v" 's motgens vroeger op, zodat de schoolgaande kin-
deren geldeed en gevoed naar school gaan, de nog niet-
schoolgaande kinderen krijgen sokjes aan, zodat ze niet 
mee!' hele dagen op blote voetjes lopen; ze zijn mee 
daal'door minder vaak ziek. Op die dagen als de ge-
zinsverzorgsteI' er niet is en vooral in de peIiode waar-
in ze geen hulp heeft, vl'aagt cliente als ze weg moet een 
bUUImei~ie op de kinderen te passen, teIwijl ze daar-
v66r de kind er en in de leef~jd van 0-6 jaar in de kamer 
zonder toezicht opsloot. Ook heen cliente haar man gezfnsjunctione
bereid gevonden een hekje om de kachel te maken, ter- ten wo,dt ge
wijl haar man bovendien een tweedehands was machine observeerd en 
voor haar heen gekocht. Om met de man wat meeI' ver'heterd 
contact te krijgen en bovendien het gezin samen te zien 
brengt de maatschappelijk werkster meeI'dere bezoe-
ken in de vroege avonduren, Aanvankelijk daagt de 
man de maatschappelijk werkster steeds uit, toont veel 
weerstand door haar werk te bagatelliseren en af te 
keuren en zichzelf geweldig te prijzen .. DeI'ge~jke situa-
ties z~jn voor de maatschappelijk werkster moeilijk te tole-nmtie VOOT 

> hantelen; met gIote tact weet zij echter al z~jn grieven frustraties van de 
steeds te verbinden met ervaringen uit het verleden en kant van de 
hem te Iichten op de actuele hulp en zijn b~jdIage hier- maatschappelijk 
in. Aanvankelijk was wel gehoopt dat deze man totenig weTkster 
zelfinzicht en zelfkritiek ZOll komen, maaI zover is het 
in de drie jaren dat de maatschappelijk werkster con-
tact heeft gehad niet gekomen" De verwachtingen 
waren daarin onjuist en te hoog gespannen, Deze man, 
die veel wetkmoeilijkheden heeft, die vanaf z~jn pIille 
jeugd onder moemjke omstandigheden is opgegroeid, 
die zowel emotioneel als qua intelligentie geIinge mo-
gelijkheden heeft, die steeds vanwege een te laag tempo 
wordt ontslagen en tevens moeilijk gezag blijkt te ac-
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cepteren waardoor ook \verkmoeilijkheden ontstaan, 
kan weinig anders doen dan zichzelf aanpIijzen; in vee1 
roll en heef! bij immers gefaald. De maatschappelijk 
werkstel' prijst hem vanwege het n~it, dat hij altijd ~jn 
loon thuis afdraagt, met meer drinkt te mid den van 
vrienden in een buurt waar veel alcoholmisbl'uik is, 
Deze man en vrouw, die beiden uit disharmonische ge
zinnen komen en in VI'oegel'e huwelijken weinig posi
tieve ervaringen gehad hebben, hebben de 1'01 van echt
genoot nooit goed kunnen vervulIen, evenmin als de 
101 van vader en moeder,. 
Het gelukt, als de situatie in de krotwoning is verbe
terd, om aan de oudeuollen aandacht te besteden en 
de ouders te helpen hU het vinden van mogelijkheden 
om met de kinderen iets te doen, De man, die graag 
knutselt, maakt speelgoed voor de kinderen en de ouders 
doen vaak 's avonds spelletjes met hen; zij blijken van 
het kinderspel minstens zo te genieten aIs de kinderen. 
Ook wordt de radio langzamerhand anders gebruikt; 
de kinderuurtjes worden beluisterd., Hoewel de huis
vesting nog abominabel is, functioneert het gezin veeI 
aangepaster, maar moet om dit te kunnen handhaven 
weg uit deze buurt, die dit gedrag niet accepteert. Na 
ruim 1 ~ jaar intensief contact met dit gezin is het huis
vestingsbureau in staat (bereid!) een andere woonge
Iegenheid beschikbaar te stellen., 
AIs de Dienst voor Sodale Zaken met alle wensen van 
het gezin kan honoreren inzake aanschaffing van meu
bilair etc", loopt het contact met de maatschappelUk 
wel'kster gevaar vel'hroken te wOI'den. De angst van 
het gezin om in de nieuwe huult uit de toon te vallen 
wordt openlijk besproken, de eigen mogelijkbeden (man 
werkt inmiddeIs regelmatig in G .. S W,,-verband) worden 
geactiveel d, maar de man blijkt toch niet in staat de ge
deeltelijke afwijzing van de Dienst voor Sociale Zaken 
te accepteren, waarom hij ook de maatschappelijk 
wel'kster de deur wijst De vrouw wenst wel vOOItzetting 
van het contact en is in staat toestemming te geven aan 
de maatschappe1ijk werkstel' tot opening van zaken over 
de contactlegging via de kinderpolitie" De man zegt, 
als h~j mer over hoO! t, dat het hem mets interesseert, ze 
kunnen niets meer aan te merken hebben, bij heeft zich 
altijd zelf gered, alIeen zijn VIOUW is een zwakke figuur. 
De maatschappelijk werkster pIijst opnieuw zijn moge~ 
lijkheden, maar hlijft onderstrepen de beperkte moge
l.ylcheden van matelii:He hulp door de instelling en doet 
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weeI' een appel op zijn gevoelens van eigenwaarde. AIs 
de maatschappelijk werkster daarna de vrouw enkele 
keren niet thuis tleft op de afgesproken tijd wordt ge
vreesd dat zij het contact niet durft vomt te zetten, ge~ 
zien de houding van de man" 1ijdens een onaangekon
digd bezoek (de vrouw wordt thuis getroffen) wordt 
over deze vrees vI~j direct gepraat; de vrouw bespreekt 
daarna zelf haar wens tot vooltzetting van het contact 
met haar man, en deze geeft toestemming, 
Wellicht is het reeds opgevallen hoe in de hulpveriening 
ingespeeld is op de behoefte aan erkenning b~j de man; 
zijn VI'OUW mag geen betere werkprestatie leveren dan 
bij; door hem in te schakelen en op zUn bijdrage te 
wijzen, door hem tevens in een werksituatie te bernld
delen (G.,S,.W,,) waar hij zich handhaven kan, kan h~j 
meewerken. De VIOUW, die emotioneel veel afhankelij
ker is en een afhankelijkheidssituatie gemakkelijker ac
cepteert en apathisch is geworden onder de dIUk van de 
omstandigheden, die bovendien onwetend was hoe een 
huishouding te besturen, werd heel duidelijk gecon
fronteerd met de noodzaak en de mogelijkbeden tot 
verandeIing" Zij heeft hiervan binnen haar mogelijkhe
den gebruik weten te maken; z~j is veel meer dan voor
heen in haar gezin aanwezig, heeft minder behoefte 
aan contact met vdendinnen die een ongunstige invloed 
op haar hebben en durft nu zelf te pI'aten over' de ge
varen, die met name het oudste kind hebben bedteigd. 
Van de kunde van de gezinsverzorgstershulp is naar 
vermogen gepIofiteerd, de kinderen en het huis worden 
veel beter verzoIgd, de kinderen zijn daatdooI in een 
veel betere Iichamelijke conditie gekomen.. 
Na 3 % jaar intensief contact met de maatschappelijk 
welkster wordt dit in verband met ver'irek overgedra
gen aan een andere maatschappelijk werkster .. De be
handeling za! voorlopig van begeleidende aard zijn, dat 
wil zeggen eenmaal per 14 dagen een huisbezoek en 
voornamelijk geIicht op de vrouw, die veel behoefte 
heeft aan aandacht en tegelijk regelmatig enige stimu
lans nodig heeft bij de veIzorging van de kinderen" Over 
eventuele opvoedingsmoeilijkbeden zal met man en 
vrouw beiden worden gesproken .. 
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Samenvattend kunnen wij t ,a.v, de hulpverlening het volgende naar voren 
brengen, 
Het gezin Hazewinkel vormde een duidelijke bedreiging VOOI zicbzelf en 
de gemeenschap Het maatschappelijk werk had na een minder gelukkige 
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poging tot onderzoek vaIiwege de G .G.D" de lllOgelijk:heid via de kinder
politi e een entree in het gezin te verkrijgen met een duidelijke pro bleem
stelling. De houding van de kindelpolitie verdient in dezen een bijzondere 
waardel'ing" Het gelukte de maatschappelijk werkster een relatie op te 
bouwen, eel'st met de vrouw, daarna met de man en het echtpaar De 
maatschappelijk wel'kster legde hierbij een hoge fr'Ustratie-tolerantie aan 
de dag" Ze koos met de c1iente het probleem uit waaraan men begon te 
werken, kon de waarde van de kleine veranderingen in het gezin zien en 
aanknopen bij de positieve mogelijkheden die geleidelijk weeI' aan het 
licht kwamen en daarbij het gezin helpen meer vaaI'digheden in het maat
schappelijk vel'keer te kIijgen, Zij wist haar nuttigheidswaarde te tonen, 
een goed gebruik te maken van de hulpbl'onnen van de samenleving en de 
veroordeIende houding van veI'schillende instellingen t.a .v" dit geziu te 
dool'hl'eken. 
De huIpverlening was niet mogelijk geweest in een ovelwegende spreek
kamersituatie, een reIatie-opbouw zou veel moeilijker zijn geweest en zo
weI aan diagnostisch inzicht aIs aan behandelingsmogelijkheden ZOll eI 

veel ontbroken hebben,. 
De behandeling was nog niet voIuit gericht op het gehele gezin, de maat·, 
schappelUk werkster wist echter later de aanvankelijk gemaakte fout van 
het buiten het contact houden van de vader goed te conigeren .. 

HEI GEZIN lINGA 

Dit gezin bestaat uit een man van 39 jaa!', een VI'OUW 

van 32 jaar en 8 kinderen van 0-15 jaar (de ge wordt 
velwacht), die volgens rapPol'ten met Iichamelijke en 
zedelijke ondel'gang werden bedreigd. Het gezin is 
slecht gehuisvest, maar deze huisvesting is al een veI'
betering b~j de huisvesting van enkele jal'en teIug, toen 
het gezin in een barak woonde .. Ongeveer 30 gezinnen 
wonen bij elkaar in een doodlopende stl'aat, afgezon
del'd van de dlukke, levendige dorpsstraat, waar vol
gens c1iente de "gegoeden" wonen. De gemeentelijke 
woningbouwvereniging heen deze straat voor "asocia
len" gereseIveerd" De huizen zien er onveI'zoIgd uit en 
zijn zeel vochtig; de kameI moet vanwege het vocht een 
paar keel' per jaar behangen word en; in en bij de hui
zen zijn veel ratten, Het enige VI ol~jke zijn de tuintjes 
'8 zomers, die door sommige bewoners goed verzorgd 
worden, Het mOl'eel van de wijk is zeer laag. Op seksueel 
gebied zijn er veel misstanden, \vaarbij regelmatig nlin~ 
derjaJigen zijn betrokken; er is veel drankmisbl'uik en 
er komen vaak vechtpaltUen voor. Veel zorg kostte in 
dit gevaI de contactlegging; de maatschappelijk werk-
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ster kwam van de Dienst VOOI Sociale Zaken en de rela
tie daarmee was (sinds 16 jaren) zeer negatief" Op het 
platteland zijn de gevolgen van een negatieve relatie 
met een sociale ins telling nog schadelijker dan in de 
stad, waar het gezin bij het verb! eken of afsluiten van 
een contact met de instelling weeI' onder kan duiken in 
de massa, telwijl op het dorp ieder van ieder veel weet.. 
En vool'al moeiJijkheden met openbare instemngen 
gaan als een lop end vuur~je rond" Het was ook niet be
kend hoe het gezin huisbezoek zou eIvaren, 
De problem en die volgens de Dienst VOOI' Sociale 
Zaken aandacht moesten hebben waren de gedrags
moeilijkheden van de vrouw in I'elatie met de Dienst 
en met de buurt -- de vrouw is zeel' agressief in de om
gang en maakt voortdurend luzie -, de vele financiele 
problemen en het bedriegen van de Dienst voor Sociale 
Zaken, het stelen van het oudste kind en andel'e school
ploblemen, problemen op het gebied van de huishou
ding, de hygiene en de gezondheid" Er was veel ziekte 
in het gezin; de arts VI'oeg de hulp van het maatschap'· 
pelijk werk, 
Rekening houdend met al deze problemen en met de 
negatieve relatie die de cliente voorheen met enkele 
maatschappelijk werksters had gehad, was het VOOI'-
nemen in het eerste contact cliente te vragen wat haar doel contactname 
de meeste zOl'g gaf en daarbij de bereidheid en IDoge- duideZijk gesteld 
l~jkheid tot hulp van de kant van het maatschappeli,jk 
werk aan cliente VOOI te leggen" Tijdens het huisbezoek 
t.reft maatschappeJijk wel'kster een vieze huishouding 
aan; de vrouw li,jkt erg moe te zijn, ~j is bezig met aard-
appelen schillen en blijft verwoed dOOI'gaan tijdens het 
hele bezoek, In een stortvloed van woorden brengt ze 
haar agressie op de Dienst voor Sociale Zaken, op de 
maatschappel~jk werkstel's, op de bUUlt, op de schuld-
eisers tot uiting, Haar weerstand tegen het contact met 
de maatschappelijk werkster blijkt ook uit het spreken 
van dialect, waarmee cliente dOOI'gaat, ook als ze 
merkt dat de maatschappeqjk werkster haar niet ver-
staat.. Opgemerkt moet wOIden dat ze niet het gangbare 
dialect spreekt maar een onverstaanbare modificatie 
daaIvan" Later in het contact blijkt ze ook Nederlands 
te kunnen spI'eken, ,A .. an het eind van het gesprek spreekt 
ze ineens over haar zorg VOOI het 6 .. jaIig zoontje, dat 
aan hevige reuma-aanvallen lijdt. De maatschappelijk 
werkster toont hiervoOI' veel belangstelling en vraagt 
waalmee ze denkt haar te kunnen help en , De vrouw 
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noemt het tekort aan ldeding van de schoolgaande kin
deren, en als de maatschappelijk werkstel dit in verband 
met het sp~jbelen brengt gaat de vrouw hierop in, De 
maatschappemk werkster zegt bij de aanvraag te winen 
bemiddelen en VI aagt om een volgende afspraak. wat 
cliente toestemt, Gedurende ongeveeI 12 gesprekken 
uit cliente zich zeer agressief tegenoveI' de maatschap
pelijk werkster maar als ~j meIkt dat deze haa!' blijft 
accepteren verandert haar honding" Z~j waardeert het 
dat de maatschappelijk wel kster uitlegt waaI om bepaal
de aanvragen moeten worden afgewezen; ze kan be
gIijpen, dat eisen moeten word en gesteld" Ze elvaaIt in
eens dat de maatschappeUjk werksteI met de kinderen 
wil weghalen, zoals vroeger b~j haar'thuis is gebeurd, 
maar haar wil helpen het gezin bij elkaar te houden, 
Cliente komt zelf uit een gezin van 15 kinderen; in de 
streek is dit de "heruchtste" familie" Van haaI broers 
en zusters ~jn momenteel14 client van een Dienst VOOI' 

Sociale Zaken, de Raad voor de Kinder bescherming, 
het Consultatiebureau voor AIcoholisten en de So,?iaal
Psychiatrische Dienst 
In het 2e en 3e contact wordt de man door de maat
schappelijk werkster in het gesprek betrokken; de 
VIOUW laat dat eerst even gaan maal' vertelt dan dat ze 
een man heeft van niets, die VOOI het gezin geen vel ant
wooI'delijkheid draagt, altijd maar zit te slapen, 39 we
ken per jaar werkloos is, als kind wil behandeld wor
den, maar ondertussen wel zorgt dat ~j steeds in veI'
wachting komt" De man reageelt tijdens het gesprek 
hlerop met, 
De maatschappel~jk werkster heeft ook de indruk dat 
van de man weinig kan word en veIwacht, Hij blijkt 
in zijn huwelijk pas een "I'ustpunt" te hebben gevon
den; veer zUn huwelijk heeft hij alt~jd gezwOIven, ~j 
had als kind ook geen thuis gehad, veIhuisde van het 
ene pleeggezin naat' het andere" 
Wanneer huishoudelijke hulp VOOI' de vrouw ter sPJake 
komt, blijkt een buulvrouw, die cliente op 16-jaIige 
leeftijd "uit de goot" zou hebben gehaald (cliente noemt 
later cafebezoek na ontvluchting uit een kinderbescher·, 
mingsinrichting), haar elke dag te helpen. In de veI'de
le contacten is de hUUIvrouw bUna altijd aanwezig als 
de maatschappelijk werkster er is, Deze bUUIvrouw de
monstreert haar flinkheid, behandelt cliente als een 
kind en ze toont baa!' liefde aan de kinderen in hevige 
zoenpartijen., Wanneer de bUUIvrouw eens met wordt 
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aangetrofi<:m blijkt clicnte veel meeI' 108 te komen; zich 
eigenlijk ongelukkig te voelen onder deze bevoogding .. 
Het ligt VOOI' de hand, dat de buuIvrouw de maatschap
pelijk we.rkstet aIs een rivaal ziet en menig conflict uit-
lokt. Cliente ziet dat ze moet kiezen en kan na I'uim stimu!eling tot 
een half jaar het contact met de maatschappelijk werk- zelfbesli'ssing 
ste!' kiezen boven het contact met de bUUIVt'OUW; z~j 
zegt aan de buulvrouw zichzelf vOOItaan weI WeeI' te 
kunnen Iedden nu de baby er is" Ze weet daaI'na zeer positieve 
constIuctief gebtuik te maken vanhetmaatschappelijk- mogelijkheden 
werkcontact, ziet duidelijker haar relatie met haar man diente 
en weet hem wat me er te activeren zonder hem te klei- gestimuleeld 
neren .. Ook kan ze de opvoeding van de kindelen betel' 
aan, maal' daaI' ze in feite oveI'al alleen VOOI' staat, is 
deze taak te ZWaaI'" 1 och verbeteren de relaties van het ontwikkelen 
gezin met instellingen als de school, b .. v" met directeur ,~s'ocial skills H 

L" LS, wordt door vrouw voor het eerst zonder ruzie 
gesptoken" 
De VIOUW, die goed btijkt te kunnen organiseren en com
manderen, heeft aIledei huishoudelijke taken over de 
kinderen verdeeld .. Hier wOldt de hand aan gehouden., 
Zij geeft de kinderen minder lijfstraffen en durft hier
over te spreken" De kinderen gaan er betel' ui tzien en ook 
de kleding is betel verzorgd" De vrOllW besteed4 na een 
jaar contact te hebben met de maatschappelijk werk
steI, nog geen aandacht aan haar eigen kleding .. Z~j gaat 
gekleed aIs een man en in haar activiteiten laat zij even· 
eens zien, dat ze de 1'01 van man en vrouw tegelijk moet 
veIvullen Zo gaat ze b"v, op een herenfiets met een zak 
met brandstof achterop of op het stuur van en naar het 
dorpscentrum, AIs de maatschappelijk werkster dit met 
haal bespreekt weert ze di t af~ een VOOI stel om voor 
haa!' nu ook eens kleding aan te schaffen is tevloegge
daan, DIie maanden later heeft ze zich echtel' onveI
wachts in nieuwe kIeren gezet, zelfs haar haar heeft ze 
gepermanent, terwijl bovendien een agressieve haal'
pluim van de kin is verwijdeI'd, De maatschappelijk 
werkster prijst haat' enthousiast en Iaat de waarde mer
van zien VOOI man en kinderen. 
Er is Iuim llh jaa!' intensief met dit gezin gewerkt (een
a tweemaal per week cqntact), hoofazakelijk met de 
vrouw in haa!' gezin en waa!' mogelijk werd de man erbij 
uetrokken, maar hij is niet tot veel meedenken in staat 
(valt b .. v .. in slaap tijdens de gesprekken). Heel belang
Iijk is echter dat hij nu regelmatiger' weI kt" Een grote 
wens van de vrouw is nu om te verhuizen, Dit zaI niet 
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gemakkelijk zijn gezien het vooroordeel tegen het gezin 
1 inga, maar er schijnt als gevolg van de opvallende ver
anderingen die plaatsgenad hebbell toc.;h wel euige kans 
op te bestaan, 
Wegens het vertrek van de maatschappelijk werkster 
moest afsluiting en overdracht pIaatsvinden. Uitvoe-
rig was de afsluiting en het overdragen vool'bereid; cli'ente betr okken 
cliente dI'ukte haar spijt uit, maar dUIfae het toch met in evaluati'e 
de nieuwe juffrouw ook wel aan, 
Cliente sprak uit dat ze veel steun aan het maatschap
pelijk-werkcontactheeft gehad, dat ze nu een veeI betel' 
en overzichtelijker financieeI beleid heen, dat ze nu in 
staat is zelf voor de kinderen te zorgen, dat ze betel' 
weet hoe ze met bepaalde moeilijkheden aan moet 
(b"v" bedplassen, schoolverzuim, diefstalletjes), dat ze 
haar man ook beter kan accepteren, Ze zegt het bijzon
del' gewaardeerd te hebben dat de maatschappelijk 
werkster haar in haaI waarde liet, haar nooit b~j haar 
VOOInaam had genoemd (wat iedereen doet, terwijl zij 
dit in het begin ook heeft voorgesteld aan de maatschap
pelijk werkster) en vooral dat de maatschappeli,jk werk
ster haaI' zelfstandig heeft gelaten, I en slotte merkte 
ze op, dat de maatschappelijk werkstel' tenminste open 
kaart speelde en ook zei wat niet goed was (b..v, het als 
kostganger een ernstig gestoorde, seksueel ontl'emde 
man uit medel\jden in huis halen)" 
Cliente drukte haar waardering uit in de volgende da
den: z~j hield VOOl het laatste bezoek van de maatschap
pelijk werkster alle kinderen van school thuis (ondanks 
onze poging om schoolverzuim tegen te gaan!!), stak ze 
in zondagse kleren, liet haar man niet naar het wel'k 
gaan (typerend VOOI' cliente!), dofte het huis en zichzelf 
op, zette thee (de eerste kee!'!) en gaf als cad eau aan de 
maatschappelijk werkster 6 kopjes, die ze op bonnen 
had gespaatd. 

Afsluitend kunnen wij zeggen dat ook deze behandeling iets demonstreert 
van de mogeqjkbeden die er VOOI' ernstige pl'obleemgezinnen zijn wanneel' 
een aantal van de gezichtspunten van het St, Paul's Prqject gerealiseeId 
WOI'dt" 

Het contact dat er tot nu toe met een aantal uiteenlopende probleemgezin
nen geweest is, maakt duide'4jk dat el' nog veel mogelijkheden ongebruikt 
liggen en nog allerlei experimenten mogelijk zijn" F'undamenteel by dit alles 
is het opbouwen van een lelatle," in het wel'k met een multip.toblem family 
heeft dit aspect van de behandeling alttjd prioriteit" Intake, onderzoek, 
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diagnose, etc. kunnen daardoOl wat minder ';ystematisch aandoen, ze di'enen 
cf'eatiefen met S'Oepelheid gehanteerd te worden .. In de gesprekSVoeling zal 
het de kunde en kunst zijn een juist evenwicht te vinden tussen directief 
zijn (een positieve hanteIing van autoriteit) en het aan de zelfbeslissing 
I'uimte geven .. 
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