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Maatwerk

HULP AAN VETERANEN EN POLITIE
MARGO TRAPPENBURG: SOCIAAL WERK
EEN BESCHEIDEN BEROEP?
EEN EIGEN BEDRIJF ALS BMW’ER
ALS EEN KIND TE VROEG GEBOREN WORDT

GENUANCEERDE GEDACHTEWISSELING TUSSEN MARGO TRAPPENBURG EN HANS OOSTRIK

‘HET IS HEEL FIJN
DAT ER SOCIAAL
WERKERS ZIJN’
Margo Trappenburg is de nieuwe Hoogleraar Grondslagen van het
maatschappelijk werk. Hans Oostrik is programmaleider Social Work Theory
van de Masteropleiding Social Work aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.
Margo en Hans gingen in gesprek over evidence based werken, juweeltjes uit
DOOR MARIETTE HERMANS
het Marie Kamphuisarchief en het belang van het vak.

B

ij haar aantreden als hoogleraar las Margo
Trappenburg een column voor waarin ze haar
zorgen uitte over de participatiesamenleving.
Want niet iedere buurvrouw met een stevige pot
koffie kon immers de sociaal werker vervangen.
Ze hield een pleidooi voor ons vak. Een maand later hield ze de
Els Borstlezing, waarvan een deel als opiniestuk in NRC Handelsblad verscheen. In die lezing vergeleek ze de professie van
artsen met die van sociaal werkers. Evidence based werken in
de medische sector is niet te vertalen naar de complexe praktijk
van het sociaal werk, zo betoogde ze. Hans Oostrik, redacteur
van Maatwerk plaatste daar vraagtekens bij. Waarom zouden
bewezen effectieve werkwijzen niet kunnen bijdragen aan de
kwaliteit van het sociaal werk? In de pauze van de conferentie
Samen sterk voor sociaal werk aan de Tilburg University – waar
de leerstoel en de academische werkplaats sociaal werk werden
gepresenteerd – vroeg hij het haar persoonlijk. Een geanimeerde
uitwisseling volgde.
INTERDOKTERVARIATIE
Hans Oostrik: ‘Waarom ben je daar zo stellig in? Gestructureerd ergens over nadenken, dat wil zeggen, gebruik maken van
de best beschikbare kennis, uitgaande van de concrete situatie
en van je eigen ervaring, dat is evidenced based werken. En daar
heeft het sociaal werk veel aan.’
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Margo Trappenburg: ‘Els Borst kaartte destijds de situatie
aan dat er heel veel verschil was tussen medisch handelen van
verschillende artsen. Er was veel interdoktervariatie: een andere
arts kon je een andere behandeling geven voor dezelfde kwaal.
Dat heeft geleid tot een vrij rigide vorm van evidence based
werken. Voor veel dingen is dat goed. Als je iets mankeert, is
het fijn dat je dokter niet maar raak doet, maar dat de behandeling of medicatie die je krijgt, ook echt werkt. Maar we stuiten
op de grenzen van evidence based geneeskunde als we kijken
naar de ouderenzorg: mensen van 75-plus die van alles tegelijk
mankeren. Zeg arthritis, staar en beginnende dementie. Je kunt
dan niet bekijken wat per aandoening de beste behandeling
is, omdat alle klachten op elkaar inwerken. In het sociaal werk
geldt, net als bij ouderen, dat de praktijk complex is. Vroeger
kregen maatschappelijk werkers misschien nog wel cliënten met
één soort vraag, bijvoorbeeld over scheiding of huisvesting.’
Ze onderbreekt zichzelf met een zijpad: ‘Dat soort dingen kom
ik tegen in het prachtige Marie Kamphuisarchief, waar ik recent
ben ingedoken: al die oral history die daar bewaard wordt, al die
gesprekken met maatschappelijk werkers van vroeger.’
NIET ALSMAAR OVERLEGGEN
Ze pakt de draad weer op: ‘Ik ben wetenschapper genoeg om te
zeggen, dat het beter is om te werken met iets waarvan je weet
dat het werkt. En als mensen maar één probleem hebben, is
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interview

‘Sociaal werkers zijn
constructieve, meedenkende
mensen die niet te hoop lopen
tegen de transitie, maar we
komen op het punt dat ze te
horen krijgen: we dragen jouw
werk over aan vrijwilligers en
mantelzorgers’

Hoogleraren Grondslagen van het maatschappelijk werk:
Hans van Ewijk, Geert van der Laan en Margo Trappenburg

het terecht om je af te vragen wat dan precies werkt tegen dat
probleem. Maar mensen met één probleem zoeken tegenwoordig op internet naar een oplossing. Hulpverleners krijgen nog
maar zelden dat soort simpele cliënten. Kijk bijvoorbeeld naar
cliënten in de jeugdzorg. Bij hen is van alles tegelijkertijd aan
de hand: de ouders zijn zwakbegaafd, depressief, ze liggen in
scheiding, het kind ontspoort en heeft leerproblemen. Mijn
voorganger Hans van Ewijk heeft daar ook over geschreven,
over die complexe problematiek.’

Hans Oostrik: ‘Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut zegt dat alleen al het feit dat je je werk monitort, een
werkzame factor is met betrekking tot de kwaliteit van de hulpverlening. Monitoren is misschien een goede manier van meten
in het sociaal werk: gewoon bekijken en bijhouden wat je doet.’

Hans Oostrik: ‘En als er meerdere vraagstukken spelen, dan is
ook de samenwerking vaak een groot probleem. Juist daarom
vind ik het ernstig dat bij kennisontwikkeling in het sociaal
werk, de effecten van het werk op anderen niet zo belangrijk
lijken te zijn.’
Margot Trappenburg: ‘Het lijkt misschien alsof ik in die lezing
pleit tegen effectmeting. Zo ver ga ik niet. Maar er is wel een
grens aan effectmeting en registratie. Dat kost allemaal tijd en
geld en gaat ten koste van de begeleiding van cliënten.’

Margo Trappenburg: ‘Ik ben ook niet tegen bijhouden of
vastleggen. En ik vind helemaal niet dat iedereen het vak sociaal
>
werk zou kunnen.’
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‘In sommige gevallen moet
je al blij zijn wanneer iemand
niet zijn halve leven in de
gevangenis zit’

BROER OF ZUS
In de Els Borstlezing noemt ze het ‘arbeidsdeling’: het feit dat we
bepaalde taken aan anderen overlaten, onze band plakken of ons
brood bakken. Misschien zou je het kunnen, als je het zou willen
leren, maar je hoeft het niet te doen, als het je vak niet is.
Margo Trappenburg: ‘Ik zei in die lezing dat de keuze om voor
hulp en zorg professionals in te schakelen niet af moet hangen
van de vraag wat betere resultaten geeft. Misschien is het voor
demente bejaarden beter om te worden verzorgd door hun volwassen kinderen. Misschien is het voor mensen met een ernstige
verstandelijke beperking het beste om te worden verzorgd door
hun familie. Door hun ouders, en als die doodgaan, door een
broer of zus. Maar dan vind ik desondanks dat die familieleden
daar niet voor op hoeven draaien. Familieleden hebben een eigen leven. Leed en ellende zijn ongelijk verdeeld in de bevolking.
Je mag daarom niet zeggen dat mensen die toevallig een dementerende moeder of een autistische broer hebben, pech hebben
en jarenlang intensieve zorg moeten bieden aan hun familielid.
Zelfs niet als dat voor dat familielid betere resultaten geeft.’
‘Ik vind dat sociaal werkers erg positief doen over de omslag van
verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Sociaal werkers
zijn constructieve, meedenkende mensen die niet te hoop lopen
tegen de transitie, maar we komen op het punt dat ze te horen
krijgen: we dragen jouw werk over aan vrijwilligers en mantelzorgers. En voor je het weet ben je ontslagen, en kun je onbetaald aan de slag als vrijwilliger met hetzelfde takenpakket.’
BESCHEIDEN ALS COMPLIMENT
Hans Oostrik: ‘Om nog even op die term terug te komen: kennis. De klassieke professional, zeg de medicus, heeft kennis van
zaken, maar de sociaal werker zou dat niet hebben. We blijven
in dit vak maar herhalen dat we geen body of knowledge hebben,
maar dat wel zouden moeten hebben. De vraag is: blijf je een
bescheiden professional of ga je ervoor?’
Margo Trappenburg: ‘Beide. We moeten bewust aan een databank werken, maar ook weer niet te veel registreren. Als je in
naam van het onderzoek de helft van je werktijd moet registreren ga je te ver. En medici hebben tenslotte ook geen evidence
based-oplossing voor hoogbejaarden met comorbiditeit.’
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Hans Oostrik: ‘Registreren stuit op weerstand, omdat
systemen vaak managementsystemen zijn en geen ondersteuning bieden aan het werk. Bovendien redeneren we
vaak interventiegericht, terwijl er ook algemene werkzame
factoren zijn: de werkrelatie tussen mensen bijvoorbeeld
schijnt effectief te zijn.
Margo Trappenburg: ‘Effecten krijgen de nadruk, terwijl je
bij sommige cliënten gewoon moet constateren dat het niet
lukt om ze te empoweren of dat ze altijd zorgafhankelijk blijven. Tachtigplussers worden geen twintig meer. Cliënten van
het sociaal werk hebben hulp en ondersteuning nodig en die
hulp gaat niet altijd leiden tot betaald werk en onafhankelijkheid. In sommige gevallen moet je al blij zijn wanneer iemand
niet zijn halve leven in de gevangenis zit.’
Hans Oostrik: ‘En waarom noem je sociaal werkers bescheiden professionals?’
Margo Trappenburg: ‘Ik bedoel dat complimenteus. Ik vind
het juist vervelend dat iedereen assertief en mondig moet zijn.’
Hans Oostrik: ‘Misschien bedoel je meer bescheidenheid als
beroep in plaats van een bescheiden beroep?’
Margo Trappenburg: ‘Mensen zijn verschillend, iedereen
kan iets anders. De een is goed in bankzaken, de ander kan
goed toneelspelen of reclameslogans verzinnen. Zo zijn er
ook mensen empathisch. Dat zijn mensen die goed kunnen
samenwerken en goed aanvoelen wat anderen nodig hebben.
Die mensen hebben aanleg voor sociaal werk en ik vind het
goed als zij daar blijvend hun beroep van kunnen maken.
We hebben in de maatschappij een heleboel kwetsbare
burgers met een reeks van persistente problemen. Het is heel
fijn dat er sociaal werkers zijn die geduldig zijn en vriendelijk en die geleerd hebben om met dit soort ingewikkelde
problemen om te gaan.’
WIJKTEAMFILOSOFIE
Hans Oostrik: ‘Maar de sociaal werker wil leren om dat
steeds beter te doen. En dat leren heeft input nodig. Daarvoor
is kennis nodig om te weten wat goed is om te doen.’

interview

GRONDSLAGEN VAN HET
MAATSCHAPPELIJK WERK
Margo Trappenburg is sinds 1 oktober 2014
bijzonder hoogleraar Grondslagen van het
maatschappelijk werk. Deze leerstoel is ingesteld door de Marie Kamphuis Stichting samen
met de Universiteit voor Humanistiek. In 1994
werd Geert van der Laan de eerste hoogleraar
maatschappelijk werk in Nederland. Van der
Laan bekleedde de leerstoel tot 2008. Hans van
Ewijk volgde hem in 2009 op, met de opdracht
het micro-, meso- en macroniveau sterker met
elkaar te verbinden en de aansluiting bij het
internationaal discours over social work te
versterken. Margo Trappenburg is van huis
uit politicoloog. In 1993 promoveerde ze op
Soorten van gelijk. Medisch-ethische discussies
in Nederland aan de Universiteit Leiden. Naast
haar werk voor de leerstoel, is ze hoofddocent
bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de
Universiteit Utrecht. Zij staat nu voor de uitdaging om op deze leerstoel het beroep sociaal
werker te positioneren in het veranderend stelsel van zorg en welzijn.

Margo Trappenburg: ‘Dat komt met ervaring, leren tijdens
het werken, supervisie en kennisontwikkeling. Inmiddels
weten we dat acht hulpverleners in een gezin niet werkt. En
ik wil daar geen coördinator naast, maar liever één hulpverlener, met een lage caseload, zodat het gezin kan zeggen: “Wij
hebben Karin, en die helpt ons dan.”’

DEZE LEERSTOEL
Hans Oostrik: ‘Waarom ben je eigenlijk op deze leerstoel
gaan zitten?’
Margo Trappenburg: ‘Ik deed de afgelopen jaren twee type
onderzoek. Ik keek naar de ontwikkeling van professies onder
invloed van maatschappelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld
naar de beroepen huisarts en chirurg, toen daar meer vrouwen
instroomden. Opvallend was dat onder huisartsen het parttime
werken onmiddellijk is omarmd. Daarmee liet de beroepsgroep het ideaal los dat zorg persoonsgebonden is. Chirurgen
meenden daarentegen dat het onverantwoord is om maar twee
dagen per week te werken, omdat ze dan routine missen en
hun patiënten niet kunnen volgen. Zij houden daarmee veel
sterker vast aan het idee dat het verschil uitmaakt wie de dokter
is. Daarnaast deed ik onderzoek naar de ontwikkeling van de
verzorgingsstaat: de omslag van passieve naar actieve solidariteit
zoals ik het noemde. Dat je niet meer alleen via je belastingbiljet
solidair bent met zieken, maar zelf ook aan de slag moet als
vrijwilliger in de participatiemaatschappij. Deze leerstoel gaat
over de combinatie, namelijk over de vraag: hoe ontwikkelt een
professie zich in deze grote maatschappelijke verandering?’ <
Mariette Hermans is freelance journalist en tekstschrijver.

Hans Oostrik: ‘Dan moet deze Karin een goede relatie hebben met het gezin, en met het hele netwerk van hulpverleners
voor deze ingewikkelde problematiek.’

Onderzoek
Margo Trappenburg wil in de komende jaren samen met collega's onderzoek doen naar het effect van veranderingen in de verzorgingsstaat

Margo Trappenburg: ‘Inderdaad. In die zin is de wijkteamfilosofie zinnig. We willen niet meer de ultieme hulpverlener per deelprobleem, maar liever de continuïteit van een
vertrouwd gezicht. Ik ben geen voorstander van rouleren
of promoveren, maar pleit ervoor dat je de tijd krijgt steeds
beter te worden in dat wat je doet.’

op het beroep van maatschappelijk werker. Daarvoor zou ze graag
spreken met ervaren maatschappelijk werkers. Wil je wel geïnterviewd
worden? Mail dan M.J.Trappenburg@uu.nl
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Hans Oostrik: ‘Dat vinden we bij de Master Social Work
ook. We leiden mensen op tot seniorprofessionals, tot goede
werkers, niet voor een loopbaan als manager.’
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Margo Trappenburg: ‘Ik denk dan dat je het ook salaristechnisch aantrekkelijk moet houden om op de werkvloer te
blijven.’
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