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ociale wijkteams worstelen met 
integraal, generalistisch werken. 

‘Ben ik specialist of generalist?’ vragen veel wijkteam
werkers zich af. ‘En als ik generalist moet zijn, heb ik 
dan wel voldoende kennis en inzicht om iets zinnigs 
te zeggen over al die vraagstukken waarmee ik men
sen zie worstelen?’ De professionele onzekerheid is 
groot; opdrachtgevers verwachten veel van de wijk
teams. Tegelijk zijn deze opdrachtgevers, meestal ge
meenten, ook heel onzeker en daarom introduceren 
ze tijdrovende registratie en meetinstrumenten.  
De zo verzamelde informatie biedt helaas niet veel 
inzicht in hoe het echt met mensen gaat. Hoe breder 
en generalistischer het vraagstuk, hoe moeilijker tel
len en meten wordt. 
Gemeenten willen dat wijkteams dicht bij de mensen 
werken. Het motto ‘één gezin, één regisseur, één plan’ 
spreekt tot de verbeelding. Niet alleen uit financiële 
overwegingen, ook vanwege de effectiviteit. De tijd 
waarin tientallen hulp en dienstverleners zich ieder 
vanuit hun eigen specialiteit met een gezin bemoei
den zonder dat zij dit van elkaar wisten, willen we 
achter ons laten. Dat is verwarrend voor de mensen 
om wie het gaat en het is ook niet effectief. Daarom 
willen we de structuur simpeler maken en vooral 
dichter bij de mensen brengen. 
Nu komen we uit een tijdperk waarin we zo veel 
 mogelijk bij specialisten probeerden onder te brengen. 

Gebruik je 
 boerenverstand
Mensen help je pas echt als je subtiel invloed uitoefent op 
henzelf en hun omgeving. Dat krijgt een specialist nooit voor 
elkaar. Pleidooi voor een sociaal generalist die verwijst, advi-
seert, regisseert, voorschrijft en die specialisten coördineert. 
Tekst: Marc Räkers

De opinie van Marc Räkers

S Rond allerlei manieren van aanpak ontwikkelden  
zich specialistische organisaties, met bijbehorende 
trainings en scholingsbureaus en certificaten zonder 
welke je de bewuste methode niet mocht uitvoeren. 
Begrijpelijk dat al deze specialistische en geprivati
seerde organisaties hun zakelijke belangen stevig 
 verdedigen: het eerste belang van commerciële orga
nisaties is tenslotte voortbestaan, liefst groeien en 
geld verdienen. Die kans wordt groter wanneer je erin 
slaagt om opdrachtgevers en afnemers te laten den
ken dat wat jij doet heel ingewikkeld en specialistisch 
is, te laten denken dat zich sociale rampen zullen vol
trekken als ze jouw gespecialiseerde medewerkers niet 
meer inhuren.
En nu moeten de sociale wijkteams ineens over naar 
een integrale en generalistische aanpak. Begrijpelijk 
dat sociaal werkers zich onder het geweld van al die 
ronkende specialistische methodieken en organisaties 
onzeker gaan voelen. Natuurlijk is een hulpverlener 
niet in staat om al die manieren van aanpak te be
heersen.
Maar is het dagelijks leven wel zo ingewikkeld?  
Met gezond verstand komen we meestal ook een  
heel eind. ‘Een generalist is specialist van het dage
lijks leven,’ beweert Margot Scholten, voormalig lec
tor maatschappelijk werk bij Inholland. Volgens mij is 
dat waaraan in verreweg de meeste sociale kwesties 
behoefte is: een betrokken sociaal werker met gezond 
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‘boerenverstand’ die snapt hoe individuen, gezinnen, 
families, buren, straten, wijken en buurten in het 
 dagelijks leven werken en die in staat is door subtiel 
handelen invloed uit te oefenen. Zodat er in deze sys
temen iets in beweging komt wat tot positieve veran
dering leidt. Dat is helemaal niet simpel, vandaar dat 
een specialist die slechts een klein stukje van het 
 sociale domein overziet dit nooit kan bewerkstelligen. 
Er zijn mensen voor nodig die breed kijken en die de 
zaken in hun samenhang willen – en kunnen – zien.
De complexiteit zit ’m vaak niet in de vraagstukken 
en problemen waarmee mensen worstelen, maar in de 
systeemwereld eromheen. Wie hulp of ondersteuning 
zoekt, moet aan allerlei formele voorwaarden voldoen 
en op systeemniveau is van een integrale benadering 
meestal helemaal geen sprake. Zo komt het voor dat 
een schuldhulpverlener een gezin financieel net weer 
op de rit begint te krijgen, maar dat vanwege het 
 ontbreken van een of ander formulier een uitkering 
wordt gestopt of dat de Belastingdienst beslag op  
het inkomen legt zonder rekening te houden met de 
beslagvrije voet. Waarop het hele bouwwerk instort. 
Helaas wordt binnen het sociale domein nauwelijks 
integraal gedacht of gehandeld. Voorwaarden, ver
schillende financieringsbronnen, indicatieprocedures 
en allerlei andere drempels staan een effectieve en 
 integrale aanpak in de weg. Dan zijn het dus niet de 
generalistische sociaal werkers die falen, maar ligt de 
oorzaak in de context waarbinnen zij opereren. 
Neem de huisarts. Een huisarts weet iets van zowel 
lichamelijke, psychische als sociale kwesties. Huis
artsen krijgen een degelijke opleiding en voordat zij 
zelfstandig mogen functioneren hebben ze jaren 
praktijkervaring opgedaan. Stel je voor dat we het
zelfde doen in de sociale sector. Stel je voor dat we 
een degelijke, redelijk zware, generalistische opleiding 
in het leven roepen die aandacht besteedt aan sociale, 
juridische en psychische vakken. Een opleiding die 
gericht is op individuele kwesties, maar ook op groe
pen en gemeenschappen.
Concreet: de opleidingen SPH, MWD, SJD en CMV 
gecombineerd tot een generalistische opleiding van 
misschien wel zes jaar. Als je klaar bent, ben je begin
nend zelfstandig sociaal werkende. Maar voordat je 
een praktijk mag uitvoeren moet je drie jaar ervaring 
opdoen onder supervisie van een senior ‘huisarts van 
het sociale’. Daarna mag je een eigen wijkpraktijk ves
tigen en ga je als generalistisch sociaal werkende over 
alle sociale kwesties. Bij medische vragen ga je naar de 
huisarts, bij sociale kwesties naar de sociaal generalist. 
Niet dat deze alles zelf oplost, natuurlijk kunnen we 
niet alle specialisaties binnen het sociaal domein af
schaffen. Maar net als in de medische wereld geldt: 
eerst is de sociaal generalist aan bod. Deze verwijst, 
adviseert, regisseert, schrijft voor en coördineert de 
specialisten. En hij of zij is ‘dossierhouder’.

Voor gemeenten is het interessant om met zelf
standig gevestigde sociaal generalisten te gaan expe
rimenteren. Deze generalisten werken niet vanuit or
ganisaties met forse overhead, zoals nu vaak het geval 
is. Ze worden gefinancierd vanuit de gemeente, maar 
zijn er niet in dienst. Zo voorkomen we vermenging 
van rollen en belangen en omzeilen we onoplosbare 
morele vraagstukken rond beroepsgeheim versus 
‘meldplicht’. Twee, drie of vier zelfstandige sociaal 
generalisten die samenwerken en samen een (coöpe
ratieve) groepspraktijk runnen, zijn een sociaal wijk
team. Het voordeel hiervan is dat de vakmensen, de 
sociaal werkers, weer het stuur in handen krijgen.  
En dat we afscheid kunnen nemen van al die dure 
 lagen management, beleid en ondersteunende dien
sten. Als je zo radicaal anders je sociaal werk inricht, 
werk je effectiever en veel goedkoper. Ik ken nog 
geen gemeente die het aandurft, maar ik weet zeker 
dat er heel wat gepokte en gemazelde sociaal werkers 
zijn die graag op deze zelfstandige en onafhankelijke 
manier willen werken. ✤

oVer de auTeur
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Er is behoefte aan een sociaal werker die snapt hoe individuen, 
gezinnen, buren en wijken werken.
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